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Księżna Zofia:  
wielka dama i dyplomatka

Range Rover:  
dynamiczny minimalista

Rosso Fuoco:  
włoska gościnność

Wszystko  
sprowadza się  

do miłości

ARTUR ROJEK:



EQE 350+: łączne zużycie energii: 16,4 kWh/100 km; emisja CO₂ 0  g/km Podane wartości zostały oznaczone 

rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Parametry zużycia paliwa zostały obliczone na podstawie tych 
danych. Zużycie prądu obliczono zgodnie z rozporządzeniem 683/2008/WE. Dane nie dotyczą konkretnego 
pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości różnią się w 
zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego i mogą się różnić od końcowych wartości zamówionego 
wzgl. dostarczonego pojazdu.

NOWY EQE. 
DLA CIEBIE. 

DLA TWOICH ZMYSŁÓW.
Umów się na jazdę testową

Mercedes-Benz Mojsiuk
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No. 1 Premium Real Estate

Biuro sprzedaży 
Tel.: +48 500 522 544assethome.pl

LUKSUS 
NIE ZNA GRANIC

Premiera inwestycji Lipiec 2022



Apartamenty na sprzedaż

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl  |  Zadzwoń: 609 11 30 55

Wybierz to, 
co najlepsze!

Ostatni etap inwestycji to unikalne i komfortowe apartamenty  

dla naprawdę wymagających. 

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl 

Zadzwoń: 609 11 30 55 oraz 609 11 22 88 MARINA DEVELOPER jest mecenasem:

40 luksusowych mieszkań  
z widokiem na Jezioro Dąbie



Wybierz to, co najlepsze!

Ostatni etap inwestycji to unikalne  
i komfortowe apartamenty  

od 78 m2 – 115 m2 



Wydawnictwo Prestiż
e-mail: redakcja@eprestiz.pl  |  www.prestizszczecin.pl
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

NIECO WOLNIEJ 

Wstajemy, myjemy zęby, jemy śniadanie, pracujemy, robimy 
zakupy, przygotowujemy jedzenie, jemy, zmywamy, pracu-
jemy, przygotowujemy jedzenie, jemy, sprzątamy, myjemy 
się, zasypiamy, śpimy. I tak w kółko. Aż nadchodzą wakacje  
i rozbijają nam tą codzienną rutynę. Ja, piszę do Was z Półwy-
spu Helskiego, czyli łączę urlop z pracą. Jakby nie było odpo-
czywam, bo po pracy wskakuję w klapki i idę na rower, kajta,  
deskę, albo pałętam się bez celu wzdłuż zatoki. Każdy ma to, 
co lubi, a ja najwyraźniej bez pracy nie mogę.   

W lipcowym Prestiżu dużo się dzieje. Jak zawsze dużo zapo-
wiedzi wydarzeń kulturalnych, relacje z eventów, spotkań biz-
nesowych. Dbamy też o to by pokazywać Wam koloryt lokal-
ny. I tak naszą uwagę pochłonęło miejsce, które ma wdzięk, 
styl i charakter, a mowa o Ryneczku Pogodno. Niby bywamy 
tu przede wszystkim, by zrobić zakupy, odwiedzić sklepiki, 
stragany, kawiarenki, ale tak naprawdę chcemy pobyć z ludź-
mi. Fenomen tego miejsca polega na tym, że zawsze można 
tu dostać świeże i dobrej jakości towary, a zakupy odbywają 
się w miłej, nieśpiesznej atmosferze. Trochę jakbyśmy wpadli 
do starych, dobrych znajomych. 

Zachęcam do fenomenalnego reportażu z Le Mans. Był tam 
nasz kolega redakcyjny Bogusz Kluz, który zrobił dokumen-
tację tego, co działo się na bacstage’u wyścigu. Na Le Mans 
trafił przez jednego z partnerów polskiego zespołu wyścigo-
wego Inter Europol Competition – Tenzi i dla nich też doce-
lowo robił materiał. Jak mówi, wspaniale było zobaczyć całą 
otoczkę, która towarzyszy wyścigowi. Wyścig odbywał się  
w mieście Le Mans, a rywalizację obserwowało aż 150 tysięcy 
osób! 

Życzę Wam dużo słońca w te wakacje.
Izabela Marecka 
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Dermatologia  |  Dermatochirurgia 
Medycyna estetyczna  |  Laseroterapia 

Chirurgia ogólna  |  Ginekologia estetyczna 
Kosmetologia

Klinika Dr Stachura – Twój sposób na piękny wygląd! 
ul. Jagiellońska 87  |  70-437 Szczecin

tel. +48 535 350 055  |  biuro@klinikadrstachura.pl
www.klinikadrstachura.pl



DĄBSKIE 
 WIECZORY 
FILMOWE

24-31 lipca 2022
W SZCZECINIE

16.

WEŹ UDZIAŁ
W KONKURSIE

STWÓRZ SPOT VIDEO
I WYGRAJ NAGRODY

www.wieczoryfilmowe.pl

Partner ekologiczny

Partnerzy

Patronat Medialny

Projekt dofinansowno ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie www.wfos.szczecin.pl

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin



SAFEBOX24

Nowoczesny, certyfikowa-
ny skarbiec w doskonałej 
lokalizacji, w centrum miasta, 
w wysokiej klasie bezpieczeń-
stwa, skrytki depozytowe  
w wielu rozmiarach, unikalna 
polisa ubezpieczeniowa 
Lloyd’s, oferta metali szla-
chetnych Mennica.Online 
oraz wiele innych udogodnień 
dla klientów. Profesjonalna 
obsługa, konkurencyjne ceny, 
bezpieczeństwo, poufność  
i dyskrecja. 

Szczecin, ul. Śląska 43A

W Woltatu drukują na ścia-
nach! Pomagają klientom  
w przyozdabianiu ich wnętrz 
w wyjątkowe wzory i kolory 
– pejzaże, zdjęcie, grafikę, 
rysunek, postać, cytat czy 
abstrakcyjny kształt. Żadna 
inna metoda nie daje takiej 
frajdy, która wynika z nie-
ograniczonych możliwości 
realizacji dowolnego pomysłu. 
W Woltatu nie tylko drukują 
na ścianach, ale również 
powołują do życia niezapo-
mniane projekty, które stają 
się częścią otoczenia klientów 
na co dzień, towarzysząc im 
w pracy albo w domowym 
zaciszu. Twoja ściana ze snów 
jest na wyciągnięcie ręki.

woltatu.pl 

To przyjemnie urządzone 
miejsce serwujące śniadania, 
lunche i obiady, usytuowane 
na parterze biurowca Aloha. 
Prowadzą je trzy przyjaciółki: 
siostry Joanna Gryckiewicz 
i Urszula Bielawska oraz 
Magdalena Lisowska. Lokal 
proponuje bardzo zdrową 
żywność, raw food’ową, ma-
krobiotyczną, przetwarzaną 
w bardzo niskich temperatu-
rach, dania inspirowane Azją. 
Pojawiają się także dania 
spoza karty  – są dostępne 
okazjonalnie albo sezonowo.  
Bistro Razem jak też sama 
nazwa wskazuje, hołduje 
wspólnym posiłkom. Nawet 
wnętrze jest tak zaprojek-
towane, by goście mogli 
widzieć kuchnię. 

Szczecin, Razem Place For 
Us, ul. Jerzego Janosika 17

To nowy lokal ogólnopolskiej 
sieci Ramen Shop. Jest połą-
czeniem kultowych dań kuchni 
japońskiej: ramenu i sushi.  
W szczecińskim lokalu sieci  
to oddzielne strefy, choć  
działające w jednym miejscu.  
Menu jest bardzo urozmaico-
ne. Znajdują się w nim także 
ramenowe propozycje dla 
wegetarian. Można w niej zjeść 
np. jajka nitamago, które są 
marynowane przez około 12 
godzin. Restauracja posiada 
własną recepturę makaronu!

Szczecin, ul. Zielonogórska 31 

WOLTATU RAMEN SHOP /  
SUSHI KUSHIRAZEM

reklama





Krzywym okiem

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem i podobno niezłym dorobkiem. Pracował w kilku lokalnych 
mediach. Do niedawna dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”, m.in. autor poczytnej (przez niektó-
rych uwielbianej, przez innych znienawidzonej) kolumny pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym 
„Magazynie”). Współautor dwóch książek i autor jednej – satyrycznie prezentującej świat lokalnej 
polityki. Status w życiu i na Facebooku: „w związku” z piękną kobietą. Wielbiciel hucznych imprez, 
dobrej kuchni i polskiej kinematografii.

DARIUSZ STANIEWSKI

W jeden z czerwcowych weekendów razem z moją piękną i nie-
zwykłą partnerką wybraliśmy się do Berlina. Ale sensacja, Berlin – 
ktoś mógłby rzec. No niby racja. Przecież to tylko półtorej godzi-
ny jazdy samochodem od Szczecina. Ale mając pod ręką stolicę 
Niemiec, jakoś nam ona chyba spowszedniała, straciła na atrak-
cyjności. Jest blisko – fajnie, niech będzie. Nie doceniamy jednak 
tego, co ma ona do zaoferowania. A ma bardzo wiele, ma niejed-
no imię i niejedno oblicze. Trudno wyliczyć wszystkie atrakcje. 
Ale jedną nich jest niewątpliwie prawdziwa wizytówek Berlina – 
wieża radiowo-telewizyjna. Charakterystyczny obiekt w centrum 
miasta, stojący niedaleko Aleksander Platz. Powstała pod koniec 
lat 60. ubiegłego stulecia, we wschodniej – NRD-owskiej części 
Berlina. Pewnie nie raz i nie dwa zadawano pytanie: po co im była 
ta wieża? W tym momencie niejeden NRD-owski funkcjonariusz 
lub partyjniak uśmiechnąłby się z politowaniem i odpowiedziałby 
parafrazując słowa polskiego klasyka: „wiesz co robi ta wieża? 
Ona odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa.  
To jest wieża na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy 
tą wieżą? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie – mówimy 
– to jest nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie 
słowo!”. Widać ją z daleka. Pamiętam ją jeszcze z wypraw z ro-
dzicami do Berlina Wschodniego w latach 70. ubiegłego wieku. 
Ale ani wtedy, ani podczas wielu późniejszych wizyt w Berlinie 
jakoś nie udało mi się jej zwiedzić, wjechać na górę, wypić piwo  
w wieżowym barze, albo jakiegoś curry wursta w restauracji nad 
tarasem widokowym. Ale teraz udało się – namówiony przez moją 
partnerkę dziarsko udaliśmy się po bilety. Nie są one tanie a jesz-
cze zafundowaliśmy sobie wirtualny pokaz historii Berlina w 3D. 
Warto zobaczyć, choć autorzy muszą trochę popracować nad tą 
prezentacją. Szczególnie nad fragmentem, który został poświę-
cony niejakiemu Adolfowi Hitlerowi oraz latom faszyzmu w stoli-
cy Niemiec. Ledwo się śliźnięto po tej tematyce. Pojawił się jakiś 
Hitler, potem wybuchła II wojna światowa, która następnie się 
zakończyła. Pięć sekund w prezentacji, jakby się wtedy napraw-
dę nic ważnego nie wydarzyło, jakby to było coś mało istotnego. 
Fakt, nie ma się czym chwalić. Ale jednak nie da się wymazać tej 
ponurej karty w dziejach miasta i kraju. I nie ma co udawać, że 
to było dawno i nieprawda. Po rozczarowującej nieco wirtualnej 
prezentacji kolejna niemiła niespodzianka. Okazuje się, że bar 
na szczycie wieży jest nieczynny, a miejsce w restauracji trzeba 
zarezerwować kilka tygodni wcześniej. „Scheise” – zaklęliśmy 
szpetnie i siarczyście. No ale cóż, nie poddajemy się. Naiwnie my-
śleliśmy, że to koniec różnych, wieżowych, dziwów. Nic bardziej 
mylnego. Przed wejściem do windy kontrola osobista i bagażu w 
wykonaniu wieżyjnego ochroniarza. Bo „bramka” do wykrywania 
metalu i niebezpiecznych przyrządów była zepsuta! Ochroniarz 

obejrzał co mamy w plecaku. Ale tylko to, co znajdowało się na 
wierzchu! Nawet nie sprawdził co kryje wnętrze plecaka! I to kil-
ka dni po kolejnym zamachu terrorystycznym do jakiego doszło  
w Berlinie! Tam można wwieźć bombę i nikt nie zauważy! Wje-
chać z tuzinem noży przy sobie i potem na górze dokonać rzezi!  
Cud, że jeszcze do tej pory nic takiego się nie wydarzyło. Po tej 
„drobiazgowej” kontroli, już przy samej windzie kolejny „sma-
czek” w szklanej gablocie, na papierowej płachcie zaprezento-
wano historię wieży: kiedy ja wybudowano, kto zaprojektował, 
ile lat trwała budowa, kilka zdjęć, przekrój wieży itp. Ale płach-
ta owa wisi w tej gablocie już chyba od wielu lat. Papier pożółkł,  
w kilku miejscach się zmarszczył. Trochę dziwne – jakiś taki  
„ersatz” w samym środku wizytówki Berlina, stolicy kraju ludzi, 
którzy podobno umiłowali porządek, solidność, dobrą robotę  
i wysoką jakość.  Słabo. W końcu wjechaliśmy na górę. Jak to żar-
tują niektórzy, to jedyne miejsce w Berlinie, z którego nie widać 
wieży. Pyszna panorama miasta, wszystko jak na dłoni, atrakcyj-
ne fragmenty, jak i te mało urocze np. rozkopane ulice. Ale mimo 
wszystko naprawdę warto to zobaczyć. Berlin z lotu ptaka robi 
wrażenie. Odkryliśmy, inne, nieznane do tej pory oblicze miasta. 
A propos odkryć. Ledwo wróciliśmy na Ojczyzny łono, czyli do 
Szczecina pojawiły się sensacyjne informacje o dwóch niezwy-
kłych znaleziskach. Po pierwsze – w trakcie remontu katedry  
w Kamieniu Pomorskim znaleziono wyryty nad ołtarzem znak. 
Okazuje się, że ma on szczególne znaczenie dla okultystów! 
Według muzealników to znak apotropeiczny, związany z magią 
ochronną. Wyryty symbol miał zabezpieczyć świątynię przed 
działaniem czarownic, diabłów lub demonów. Nie wiadomo, 
kiedy powstał. Być może w XVI lub XVII w., kiedy na Pomorzu 
Zachodnim odbywały się procesy kobiet posądzanych o czary. 
Ówcześni podobno uważali, że te znaki mają niesamowitą moc, 
być takim rodzajem zabezpieczenie przed siłami nieczystymi. 
Według niektórych naukowców ten symbol może być związany 
z odkrytym osiem lat temu, na pobliskim starym cmentarzu, 
wampirycznym pochówkiem. Znaleziono wtedy szkielet kobiety, 
która mogła zginąć, bo została posądzona o czary. Po drugie – 
po wielu poszukiwaniach w lesie pod Szczecinem odkryto „Dia-
belski Głaz” – „Teufelstein” z XIX- i XX-wiecznych, niemieckich 
legend. Choć w rzeczywistości może to być miejsce pogańskie-
go kultu. Ręce z radości już zacierają sataniści, dzieci Rosemary,  
Dan Brown i Stephen King z wiernymi czytelnikami oraz pewna 
znana polska piosenkarka, która coraz częściej zadziwia świat 
swoimi teoriami. Wakacje w pełni, więc niewykluczone, że róż-
ni dziwni osobnicy będę się, dniami i nocami, pojawiać w pod-
szczecińskich lasach. I nie będą to wcale ci, którzy odpowiedzieli  
na apel rządu Mateusza Morawieckiego, czyli zbieracze chrustu. 

F
E

L
IE

T
O

N

15 



APLIKACJA ROWEROWA 
POMORZA ZACHODNIEGO

CORAZ WIĘCEJ OSÓB ZACZYNA KORZYSTAĆ W SWYCH ROWEROWYCH WYPRAWACH Z ELEKTRONICZNEJ NAWIGACJI ZA-

MIAST Z TRADYCYJNEJ PAPIEROWEJ MAPY. OD NIEDAWNA PODRÓŻOWANIE REGIONALNYM MIŁOŚNIKOM „DWÓCH KÓŁEK” 

UŁATWIA APLIKACJA „POMORZE ZACHODNIE”. 

Pomysłodawcą aplikacji jest Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego Olgierd Geblewicz. Na mapach tras m.in. ozna-
czono prawie 4 tysiące atrakcyjnych  miejsc w regionie, które 
warto odwiedzić i zobaczyć np. zabytki, muzea, parki, miejsca 
sportowe, przystanie, plaże itp. W aplikacji szczegółowo opi-
sano wszystkie trasy rowerowe Pomorza Zachodniego – ponad 
1410 km. Do tego zawiera ona praktyczne informacje dotyczą-
ce rodzaju nawierzchni, sąsiedztwa drogi, dróg tymczasowych, 
tych w budowie, itp. Aplikacja wyposażona jest także w kilka 
podkładów mapowych do wyboru: traseo, terenowy i satelitar-
ny, kalendarz wydarzeń na Pomorzu Zachodnim, encyklopedię 
przyrodniczą, panoramy wybranych miejsc, czytnik kodów 
QR, system zgłaszania usterek (wystarczy wykonać zdjęcie  
i podać opis) oraz proponowane wycieczki np. jak dojechać 

na Pol’and’Rock z Berlina, Szczecina, Koszalina, Wałcza, Koło-
brzegu, Gorzowa itp. Dla trasy wokół Zalewu aplikacja zosta-
ła wyposażona m.in. w fotoretrospekcje – historyczne zdjęcie 
danego miejsca, modele zwierząt 3D – zaznaczone są siedliska 
zwierząt i można obejrzeć modele np: żurawia, kumaka nizinne-
go, bielika i innych ora w gry terenowe: w Czarnocinie, Nowym 
Warpnie i po Szczecinie.

„Apka” jest dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Działa w oparciu o mobilny 
system operacyjny Android (od wersji 8) oraz iOS (w wersjach 
od iOS 13). Od połowy czerwca dostępna jest w serwisie Google 
Play oraz AppStore.



Wysyłka zakupów
w 24h!!!

Oddziały Mennica Mazovia

Kupuj bezpiecznie sztabki 
i monety inwestycyjne 

z najlepszych światowych rafinerii.

info@mennicamazovia.pl www.mennicamazovia.pl

ul. Krucza 16/22

 +48 22 602 22 48

ul. Króla Jana III
Sobieskiego 2

 +48 32 323 51 00

ul. Jagiellońska 85/8

 +48 91 425 80 20

ul. Wólczańska 66 
lok. A111

 +48 42 620 03 00

ul. Grunwaldzka 56
lok. 214 IIP.

 +48 58 585 90 90

ul. Libelta 27
lok. A 5.2

 +48 61 649 20 60



LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM (PRZY DEPTAKU)

OFERUJEMY OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE ORAZ JEDNOOGNISKOWE

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROFESJONALNEGO BADANIA WZROKU 
PRZEZ DYPLOMOWANEGO OPTOMETRYSTĘ 

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W SZCZECINIE

NIETUZINKOWE OPRAWY MAREK TAKICH JAK: ETNIA BARCELONA, LIU JO, CALVIN KLEIN, ROBERTO CAVALLI, 
SWAROVSKI, SALVADORE FERRAGAMO, TIMBERLAND, MONT BLANC I WIELE INNYCH!

MANUFAKTURA WZROKU | SZCZECIN | CONCEPT STORE
UL. MONTE CASSINO 40 

TEL. 575-494-942
WWW.MANUFAKTURAWZROKU.PL



INNOWACYJNE POMYSŁY WDRAŻANE  
W BMW MINI BOŃKOWSCY

ALEKSANDRA WALUK, STUDENTKA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WNĘTRZ I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ NA SZCZECIŃSKIEJ  

AKADEMII SZTUKI, ZOSTAŁA ZWYCIĘŻCZYNIĄ W KONKURSIE NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZA  

ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA DO WYDAWANIA SAMOCHODÓW MARKI BMW, W NOWYM SALONIE BMW MINI  

BOŃKOWSCY PRZY UL. HANGAROWEJ  W SZCZECINIE. 

Konkurs zorganizowany przez BMW MINI Bońkowscy był ini-
cjatywą wykraczającą poza określone standardy marki BMW. 
Celem było wyłonienie projektu, który w najatrakcyjniejszy spo-
sób przedstawi koncepcję nowej przestrzeni – w duchu „look & 
feel”, w której odbiór smochodu BMW będzie dla klientów jesz-
cze bardziej emocjonującym doznaniem.  
– Przede wszystkim musiałam się zmierzyć z marką, która ma 
już swój określony styl – tłumaczy zwyciężczyni konkursu. – 
Było to dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, do tego bardzo 
ciekawe. Ponadto temat konkursu – pomieszczenie do wydawa-
nia samochodów. Nie spotykam się z tym na co dzień, jestem 
raczej ukierunkowana na architekturę wnętrz domowych. Było 
to więc kolejne wyzwanie, którego chciałam się podjąć.

Zanim gotowy projekt ujrzał światło dzienne, pomieszczenie 
 do wydawania samochodów nie wyróżniało się niczym specjal-
nym – było chłodne, pomalowane na biało, skromnie umeblo-
wane. – Chcieliśmy tu stworzyć przestrzeń bardziej kameralną, 
ciepłą, w której odbiór samochodu będzie jeszcze lepszym do-
znaniem, a my poczujemy się przy tym jak w domu – mówi Alek-
sandra Waluk. – W trakcie tworzenia tego miejsca, musieliśmy 
tylko zachować podział na strefę dla klienta i strefę dla auta. 
Natomiast cała reszta, czyli kolory, meble, oświetlenie, dodatki 
zostały już na nowo zaprojektowane.

Właściciele BMW MINI Bońkowscy aktywnie angażują się  
w edukację, łącząc tym samym biznes z nauką. Przestrzeń do 
praktyki stworzona przez firmę to szansa dla rozwoju młodych 
osób, nie wykonujących jeszcze zawodu architekta w sposób 
profesjonany. Ważnym elementem było pokazanie jak wygląda 
praca z inwestorem. 
– W tym co się zadziało, chodziło o to, żeby temu młodemu 
człowiekowi, który jak na razie tworzy te kilka przysłowiowych 
kresek na zaliczenie oraz poznaje konstrukcje i fizykę budow-
li, uświadomić, z czym się będzie wiązał dalej jego zawód i czy 
na pewno to jest to czym chce się w przyszłości zajmować.  
I Ola ideę tego konkursu zrozumiała doskonale – stwierdza Do-

minika Bońkowska, współwłaścicielka firmy. – Bardzo podo-
ba mi się, jak to pomieszczenie wygląda. Jest przytulne, takie 
„cozy”, co jednak jest sztuką, gdyż mamy do czynienia z wyso-
kim na osiem metrów pomieszczeniem. Fajnie to określił jeden 
z naszych handlowców. Kiedy usiadł w „wydawce” stwierdził  
z radością w głosie: „Tu, nawet w fotelu, można odczuć radość 
z jazdy”. 

Biznes ze sztuką ma wiele wspólnych płaszczyzn. Globalnie 
marka BMW od lat angażuje się w strategie związane z kulturą. 
— Część naszych klientów to ludzie, którzy lubią sztukę i czyn-
nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych — mówi Mariusz 
Dunda z BMW Group Polska. – BMW bierze udział w projektach, 
które łączą branżę motoryzacyjną ze sztuką. Takim przykładem 
jest np. seria BMW Art Car. 50 lat temu firma zaprosiła najlep-
szych artystów do współtworzenia marki, gdzie samochody 
stały się dla nich płótnem malarskim. W tym innowacyjnym 
projekcie wzięli udział, m.in. Andy Warhol, David Hockney i Jeff 
Koons. W Polsce ten kierunek także się dobrze rozwija, a Boń-
kowscy są liderami tego rodzaju zaangażowania na lokalnym 
rynku. Co do samego konkursu to jestem zachwycony efektem 
końcowym. Bardzo podoba mi się zastosowanie nowego desi-
gnu, charakterystycznego dla hoteli czy innego rodzaju prze-
strzeni publicznych. Myślę, że klienci także to docenią i będą się 
tu bardzo dobrze czuli.

BMW MINI Bońkowscy to część dużej grupy motoryzacyjnej, 
obecna w Szczecinie od 2007 roku. Od lat aktywnie uczestniczy 
w życiu miasta, poprzez m.in. partnerstwa z instytucjami kul-
tury – Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie oraz Operą  
na Zamku. Ponadto realizuje również wiele autorskich projek-
tów m.in. Art & Business BMW Bońkowscy czy też Women Per-
formacne by Bońkowscy. W tym roku firma otrzymała tytuł Me-
censa Kultury Miasta Szczecin za rok 2021. 

autor: Aneta Dolega / foto: Anna Amanheldyieva
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KAMYKI, CUKIERKI… BIŻUTERIA

KREFTWORK TO PRACOWNIA AUTORSKA I MARKA OSOBISTA MONIKI KREFT, W RAMACH KTÓREJ TWORZY RÓŻNEGO RO-

DZAJU DZIEŁA, OPIERAJĄC SIĘ NA DOŚWIADCZENIACH, ZDOBYTYCH NA POLU ARCHITEKTURY, SCENOGRAFII, WZORNICTWA, 

FOTOGRAFII I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ. 

W 2016 roku, w ramach pracowni powstały SAME PLUSY – 
pierwsza kolekcja biżuterii. – Używam papierowych notatników 
i kalendarzy, w których zapisuję najważniejsze do wykonania za-
dania na dany dzień.  Każde zadanie wypunktowane jest w nim 
kropką, która po jego wykonaniu zamienia się w PLUSA – mówi 
projektantka. – Uczucie samozadowolenia, gdy pod koniec dnia 
na liście zadań przy większości pozycji widnieje „zrobione” 
sprowokowało do opracowania produktów, którymi można na-
gradzać (siebie lub kogoś) przyznając plusa w różnej formie.

Od tamtego momentu powstało wiele nowych kolekcji, m.in. 
SPOON i PEBBLE. – Pierwsza z nich jest interpretacją przedmio-
tu jakim jest łyżeczka. Pomimo swojej „zwykłości” ma też sym-
boliczne znaczenie – tłumaczy pani Monika. – Jest pierwszym 
narzędziem jakie dostajemy do rąk własnych jako niemowlęta. 
Sama jako nastolatka nosiłam łyżeczkę na sznurku zawieszo-
nym na szyi, żeby zawsze mieć możliwość zjedzenia ulubionego 
jogurtu… Taki symbol swobody i niezależności. Rodzajem amu-
letu dającego mentalną siłę i wiarę w siebie. 

Druga kolekcja o nazwie PEEBLE powstawała bardziej meto-
dycznie. Jej głównym tworzywem jest beton. W jej skład wcho-
dzi betonowa bransoleta o amorficznym kształcie, kolczyki bę-
dące repliką kamyków znad morza oraz pierścień, sprawiający 
wrażenie jakby był powiększonym ziarnkiem piasku, który przy-
lgnął do wilgotnej od wody skóry. – W ostatnim czasie, zaini-
cjowana przez obserwatorki na Instagramie, akcja oprawiania 
odzyskanych ze starej biżuterii, kamieni szlachetnych, zajmuje 
najwięcej mojej uwagi – mówi Moniak Kreft.  – Na indywidualne 
zamówienie i wymiar powstają miedziane lub srebrne pierścion-
ki z kamieniami szlachetnymi, które odziedziczyłam razem  
z warsztatem po lokalnym mistrzu złotniku. Same zaintereso-
wane nazwały je cukierkami. Nie było więc innego wyjścia jak 
projekt zatytułować CANDY. Będzie on tak długo trwać, póki 
szkatułka z kamieniami nie opustoszeje.

ad / projekty: Monika Kreft / foto: Marta Miszuk
Wybrane kolekcje można zobaczyć w showroomie Foonka Store
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WRÓCIŁY REGATY O PUCHAR GRYFA POMORSKIEGO

PO LATACH PRZERWY, DZIĘKI INICJATYWIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO, POWRÓCI-

ŁY MIĘDZYNARODOWE REGATY O PUCHAR GRYFA POMORSKIEGO. OD KOŃCA LAT 50. XX WIEKU BYŁY ONE NAJWIĘKSZYMI RE-

GATAMI W POLSCE I JEDNYMI Z NAJWIĘKSZYCH REGAT POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU. TERAZ MOCNO PRZYPOMNIAŁY O SWOJEJ 

WYJĄTKOWEJ HISTORII I PONOWNIE POŁĄCZYŁY ZE SOBĄ MIŁOŚNIKÓW ŻEGLARSTWA. 
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Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego zorganizowano w 1958 
roku. Były to pierwsze po II wojnie światowej polskie regaty 
morskie – wielki festiwal żeglarstwa, który odbyła się w róż-
nych klasach, na Bałtyku (wyścig główny), Zatoce Pomorskiej  
i wodach Zalewu Szczecińskiego. Ich uczestnikami byli żegla-
rze z Czechosłowacji, Danii, NRD, NRF, Polski, Szwecji, Węgier, 
ZSRR – w tym nadbałtyckich republik radzieckich: Litwy, Ło-
twy, Estonii. W najlepszym okresie startowało w nich ok. 300 
jachtów. Pomysłodawcą Międzynarodowych Regat o Puchar 
Gryfa Pomorskiego był Kazimierz Haska (1912-1976) – jachtowy 
kapitan żeglugi wielkiej i pierwszy prezes Okręgowego Związku 
Żeglarskiego w Szczecinie. Z zawodu artysta rzeźbiarz, plastyk, 
konserwator zabytków. Organizując regaty połączył w nich kil-
ka swoich pasji. Stworzył wyjątkową imprezę żeglarską, zapro-
jektował puchar – główną nagrodą dla zwycięskiej załogi, plaka-
ty reklamujące regaty oraz pamiątkowe medale.
W 2014 roku odbyła się ostatnia, XXXII edycja, imprezy (w ra-
mach II Regat Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Ba-
kista Cup). Zorganizowano wówczas jeden wyścig na trasie Dar-
łowo – Świnoujście z okrążeniem duńskiej wyspy Christiansø. 
Nagrodę Główną otrzymał Tomasz Piasecki, na s/y „Bryza 33”, 
MKS „Bryza” Goleniów. Zakończenie regat odbyło się w Porcie 
Jachtowym w Świnoujściu. Od tego czasu, ze względu na kłopo-
ty finansowe, organizacja regat została wstrzymana. 

Tę wyjątkową imprezę wskrzesił teraz ZOZŻ. XXXIII edycja 
regat odbyła się w dniach 8-12 czerwca. Wzięło w nich udział 
16 załóg, które wystartowały w trzech grupach: ORC FC, ORC 

DH i OPEN. Rywalizowały one o prestiżowy Puchar Gryfa Po-
morskiego na trasie o długości 300 mil morskich: Świnoujście 
– Arkona – Falsterborev – Christianso – Świnoujście. Wszystkie 
załogi ukończyły szczęśliwie regaty. Historyczne trofeum – Pu-
char Gryfa zdobyła załoga jachtu Black Caravela z kapitanem 
Tomaszem Odziobą na czele, który wraz z co-skiperem Wojcie-
chem Danowskim wygrał także kwalifikację w kategorii Double 
Handed. W kategorii ORC pierwsze miejsce zajęła załoga jach-
tu Bindi z kapitanem Władysławem Chmielewskim. Kategorię 
Open wygrał jacht Fujimo 4 z kapitanem Stanisławem Lenkie-
wiczem, ustanawiając jednocześnie rekord trasy i pokonując ją  
w 48 godzin i 55 minut.

Fachowa organizacja regat umożliwiła śledzenie zawodników 
na life trackingu, zaś wsparcie partnerów pozwoliło załogom 
na komfortowy udział w zawodach. Z pewnością nie będzie to 
więc ostatnia edycja Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego. Orga-
nizatorem imprezy był Zachodniopomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski. Patronat honorowy nad nią objął Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz (prywat-
nie żeglarz, który również wziął udział w regatach). Partnerem 
głównym była Akademia Morska w Szczecinie. 



PODRÓŻ W MUZYCZNE  
TROPIKI

FUNKY, GROOVE, HOUSE, ELEKTRONICZNE KOJĄCE BRZMIE-

NIA, OCIERAJĄCE SIĘ MUZYCZNIE O LATA 80. I 70.  A WSZYST-

KO SPOWITE W SŁONECZNEJ, LETNIEJ AURZE. TAKIE SĄ 

TROPIKI – AUTORSKI PROJEKT MICHAŁA URBANA, ZNANE-

GO RÓWNIEŻ Z KOLEKTYWU LOCAL DISCO ALLNIGHTER. 

„PANORAMA” TO JEGO DEBIUTANCKIE WYDAWNICTWO 

DLA UZNANEJ U KNOW ME RECORDS – WARSZAWSKIEJ WY-

TWÓRNI PŁYTOWEJ SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ WE WSPÓŁCZE-

SNEJ MUZYCE ELEKTRONICZNEJ I HIP HOPIE.

 – „Panorama” to moja trzecia Ep’ka. Zawarłem na niej cztery in-
strumentalne utwory. Do tego doszły trzy remiksy od artystów 
takich jak Jazxing, TVB, Patryk Niedziela – mówi szczeciński ar-
tysta. – Nad materiałem pracowałem dłuższy czas. Nie spieszy-
łem się, szukałem brzmienia. Niektóre utwory leżały na dysku  
i czekały na swój moment. Do współpracy z U Know Me doszło 
w bardzo naturalny sposób. Wysłałem demo, które się spodoba-
ło. Zaczęliśmy wtedy myśleć nad remiksami oraz wstępną datą 
wydania. Bardzo się cieszę z finalnego efektu.  Jest spójnie i ta-
necznie.

I faktycznie, kto jak kto, ale Michał potrafi zabrać słuchacza  
w muzyczne tropiki. Jego housowe instrumentalne utwory prze-
mycają sporo wakacyjnego klimatu i potrafią wprowadzić w do-
bry imprezowy nastrój. – Ostatnimi czasy zacząłem więcej grać 
jako Dj i zależało mi na tym, żeby stworzyć materiał, który będę 
mógł puszczać na imprezach. Myślę, że się to udało – stwierdza 
i przy okazji poleca kilku innych artystów z lokalnej sceny klu-
bowej. – Jeśli ktoś lubi techno i nurty oscylujące wokół to na 
pewno znajdzie coś dla siebie. Wystarczy wpaść na imprezę or-
ganizowaną przez Lokkal Kommunity. Kibicuje ekipie w 100%, 
ale nie jest to mój lot, szukam czegoś innego w muzyce. Bar-
dzo ciekawym lokalnym zespołem jest Mysen. Tworzą go trzej 
znajomi Bartosz Utracki, Kacper Sendłak oraz Oskar Kwaśnik. 
Bardzo dobra muzyka na światowym poziomie, która na kon-
certach robi robotę. Kolejnym lokalnym talentem jest Dj i pro-
ducent Speek z Local Disco. Wydaje swoje utwory w The Very 
Polish Cut Outs, więc nie ma żartów. Mam nadzieję, że niedługo 
uda nam się zrobić coś razem. 
Powracając do „Panoramy”, pierwszym singlem, który promuje 
to wydawnictwo jest utwór „Francuski łącznik” do którego po-
wstał klimatyczny teledysk autorstwa świetnej ekipy ze Szcze-
cina Kinomotiv.
  
ad / foto: Tomasz Kajszczarek
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No. 1 Premium Real Estate

Biuro sprzedaży 
Tel.: +48 500 116 600 assethome.pl



ŁASZTOWNIA  
ZABRZMI LATEM

POCZĄTEK SIERPNIA ZDOMINUJĄ LETNIA BRZMIENIA I NIE TYLKO 

JEŚLI CHODZI O POGODĘ. SZCZECIŃSKA ŁASZTOWNIA GOŚCIĆ 

BĘDZIE NIETUZINKOWYCH ARTYSTÓW WŁAŚNIE W RAMACH FE-

STIWALOWYCH LETNICH BRZMIEŃ. KONCERTOWE ŚWIĘTO ROZ-

POCZNIE BOHATER NASZEJ OKŁADKI – ARTUR ROJEK, KTÓRY WY-

STĄPI 2 SIERPNIA (GODZ. 20).

Następnego wieczoru (3 sierpnia, godz. 19) pojawi się słynący z emo-
cjonalnych piosenek, poetyckich tekstów i ponadprzeciętnej wrażli-
wości Kortez. W marcu 2015 wydał pierwszą EP-kę pt. Jazzboy Ses-
sion EP, na której umieścił piosenki: „Zostań”, „Joe” i „Co myślisz?”. 
W 2015 wydał debiutancki album studyjny pt. „Bumerang”, który 
przyniósł mu 4 nominacje do Fryderyków. W 2017 wydał drugi album 
pt. „Mój dom”, natomiast w 2018 – mini album pt. „Dobry moment”, 
będący uzupełnieniem drugiej płyty. We wrześniu 2018 ukazał się 
jego trzeci album „Mini dom” a dwa lata później koncertowy album 
zatytułowany „Sold Out 2019/2020”. Obok wokalisty na scenie po-
jawią się fenomenalni Mitch & Mitch. Ich twórczość ciężko opisać 
czy określić. Przez większość z tych prób przewijały się m.in. nastę-
pujące hasła: metal/afrobeat, covery, country & eastern, 5-osobowy 
duet, 9-osobowy duet, newjazz. 
Letnie Brzmienia zamknie (4 sierpnia, godz. 20) Sobel. To jeden z naj-
popularniejszych i najszybciej rozwijających się artystów w Polsce. 
Ten młody muzyk dobrze odnajdujący się zarówno w gatunkowym 
popie jak i hip hopie, szturmem zdobył listy przebojów. Sobel już 
zdążył uplasować się w ścisłej piątce najpopularniejszych artystów  
w serwisach cyfrowych w Polsce. Miesięcznie słucha go ponad mi-
lion słuchaczy, a z dnia na dzień to grono się powiększa. 
ad / foto: materiały prasowe



DĄBSKIE WIECZORY FILMOWE  
PO RAZ 16!

W TYM ROKU JUŻ PO RAZ 16. MIŁOŚNICY DOBREGO KINA SPOTKAJĄ SIĘ NA DĄBSKICH WIECZORACH FILMOWYCH. 

TEGOROCZNA EDYCJA IMPREZY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD 24 DO 31 LIPCA W KLUBIE DELTA I DĄBSKIEJ PLAŻY.

Wieczory rozpoczną się rejsem Peene Queen. Jego uczestnicy 
wysłuchają koncertu z cyklu „Music under the Moon” pianisty 
i kompozytora – Krzysztofa Baranowskiego. Program festiwalu 
budowany jest w oparciu o polskie produkcje filmowe. Każdej 
projekcji towarzyszy spotkanie z twórcami. To niepowtarzalna 
możliwość zapoznania się publiczności z tematyką dotyczą-
cą prezentowanych filmów i dyskusji z twórcami. W tym roku 
organizatorzy imprezy zaprosili m.in. Kingę Dębską – scena-
rzystkę, reżyserkę wielu filmów fabularnych i dokumentalnych, 
takich jak choćby „Moje córki krowy” czy „Zupa nic”, Michała 
Szcześniaka – reżysera i scenarzystę, autora filmów „Łódka”, 
„Sashka, Sashka”, „Punkt wyjścia”, „Spitsbergen” oraz Mikołaja 
Trzaskę – saksofonistę i kompozytora muzyki teatralnej oraz fil-
mowej. 16 Dąbskie Wieczory Filmowe zakończą się koncertem 
na wodzie w jego wykonaniu. Zaprezentowana zostanie muzyka 
filmowa w autorskich aranżacjach artysty.

Ds / foto: Piotr Biel

reklama

Zapraszamy do zapisów:
Ul. Gombrowicza 25  |  70-758 Szczecin
Tel. 534 455 534  |  Tel. 91 464 09 87

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. dent. Agnieszka Wójcicka 

Protetyka – nowoczesne, elastyczne protezy

Implanty – natychmiastowo

Leczenie ortodontyczne – przezroczyste nakładki, 
bez konieczności zakładania stałego aparatu

Bonding – Hollywood Smile – jednowizytowa 
zmiana kształtu i koloru zębów

Wybielanie zębów – system PREVDENT –  
bez nadwrażliwości

Wykwalifikowana higienistka nauczy twoje dziecko 
higieny jamy ustnej.  Wykona także zabieg pełnej 
higienizacji: skaling, piaskowanie, lakierowanie  
i polishing

NOWOŚĆ! 

Darmowe konsultacje implantologiczne, chirurgia stomatologiczna — lek.stom. Paweł Kozak



RZYMSKIE PANNY I DAMY
MALINA MAJEWSKA, SZCZECIŃSKA FOTOGRAFKA ZNANA M.IN. Z KLIMATYCZNYCH SESJI KOBIECYCH,  

TYM RAZEM ZABIERA NAS DO RZYMU NA WIECZÓR PANIEŃSKI. 
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Grupa przyjaciółek wraz z panną młodą spakowała 
się i poleciała do stolicy Włoch. – Spędziłyśmy sporo 
czasu na Trastevere (Zatybrze), awangardowej dziel-
nicy Rzymu, znanej ze swego artystycznego klima-
tu, świetnych knajpek, wąskich uliczek i kolorowych 
kamienic– mówi Malina Majewska. – Dziewczyny wy-
stylizowały się na włoskie damy, dominowała czerń, 
duże okulary przeciwsłoneczne i chusty na głowach. 
Wszystko by jeszcze bardziej podkręcić klimat rzym-
skich wakacji. Sesji towarzyszyła lekka, utrzymana 
w duchu „slow” atmosfera zabawy, w czasie której 
aperol lał się strumieniem. Myślę, że udało nam się 
odtworzyć ten klimat.
ad / foto: Malina Majewska
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– CZŁOWIEK SIĘ W PEWNYCH KWESTIACH NIE ZMIENIA I POZOSTAJE PRZEZ CAŁE ŻY-

CIE TAKI SAM. JEDYNE CO SIĘ ZMIENIA, JEŚLI SIĘ TEGO CHCE, TO SAMOŚWIADOMOŚĆ. 

GDY POZNAJESZ SIEBIE, TO JESTEŚ W STANIE PEWNE RZECZY BARDZIEJ TRZYMAĆ  

NA SMYCZY, A INNE MNIEJ. GDY SIĘ NIE ZNASZ, TO TE RZECZY TOBĄ RZĄDZĄ –  

MÓWI ARTUR ROJEK W ROZMOWIE Z PAULINĄ BŁASZKIEWICZ.

Wszystko  
sprowadza się  

do miłości

ARTUR ROJEK:
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Co u Ciebie?
Tak jak wszyscy staram się wrócić do normalnej rzeczywistości, 
jaka by ona nie była. Mam dużo nowych różnych zajęć związa-
nych z organizacją już nie tylko OFF Festivalu, ale również fe-
stiwalu Great September w Łodzi. 21 maja rozpocząłem trasę 
koncertową po Polsce, a latem zagramy kilka koncertów plene-
rowych, m.in. w ramach cyklu „Letnie Brzmienia”. Wkrótce też 
planuję premierę nowych piosenek. 

A co z poprzednią płytą „Kundel”?
Jej promocja trwa. Ta płyta ukazała się w trochę niefortunnym 
czasie, bo 13 marca 2020 roku, gdy wszystko zostało zamknięte. 
Zagrałem tylko cztery koncerty z tej trasy i kończyłem ją do-
piero po 15 miesiącach w lipcu 2021 roku. Dla mnie to był dość 
symboliczny moment, bo wymyśliłem sobie, że od płyty „Kun-
del" chciałbym złapać bliższy kontakt z publicznością. I ten mój 
pomysł na schodzenie ze sceny, witanie z ludźmi i przybijanie 
piątek był czymś nowym. Nigdy wcześniej tego nie robiłem.

Byłam na jednym z tych trzech koncertów w Toruniu.  
Gdy w trakcie utworu „Beksa” witałeś się z publicznością, 
pojawiały się głosy: „Ale chyba jest jakiś wirus...”
Jeszcze wtedy nie kazano nam się dystansować, bo nikt nie 
wierzył w to, że będzie tak źle. Z perspektywy czasu uważam, 
że wymyśliłem najmniej pożądaną rzecz, która miesiąc póź-
niej była już nie do pomyślenia. Ale teraz z powrotem jestem 
między ludźmi na koncertach. Uwielbiam je. Koncerty to jeden  
z najprzyjemniejszych elementów mojej pracy. Zawsze za nimi 
tęsknię i czuję ekscytację. Cieszę się, że mogę pojechać w trasę 
i grać. Za każdym razem staram się odnaleźć coś nowego w tym 
co robię. 

Nie może być nudno?
Rutyna mnie nuży, choć te zmiany nie są drastyczne. Nie jestem 
jak David Bowie, którego podziwiam. Mam trochę inny charak-
ter, ale za każdym razem szukam czegoś, co mnie na nowo zmo-
tywuje. Płyta „Kundel” była związana z innym „ja” niż solowy 
debiut, ale nie sztucznym, wykreowanym, tylko takim, jakie jest 
we mnie. Takiego siebie znam. Ludzie mnie takiego nie znali,  
ale to część mnie. Pokazałem siebie z nieco innej strony. 

Ostatnio głośno było o Twoich 50. urodzinach. Jak Ci z tą 
piątką z przodu? Ta liczba ma dla Ciebie jakieś znaczenie?
Jakoś szczególnie się nad tym nie zastanawiam. Mentalnie  
i fizycznie tego nie odczuwam. Pracuję więcej niż kiedykolwiek  
i tak po prostu jest. To natura każdego z nas. Wszystko ma swój 
początek i koniec. Jestem w takiej samej sytuacji jak inni. Każ-
demu przybywa lat. Czas się nie cofa, tylko idzie do przodu.

Wciąż jesteś młodym, wrażliwym człowiekiem
Z tą młodością bym nie przesadzał, bo pewnych rzeczy się nie 
ukryje, ale jeśli mamy to oprzeć o młodość ducha, to rzeczywi-
ście dużo się nie zmieniło.

Co masz na myśli?
Wciąż jestem pasjonatem wielu rzeczy, a jak coś mnie pasjonu-
je i uruchamiają się we mnie emocje, to nie widzę przeszkód. 
Jestem dość emocjonalny. Lubię być na przekór, robić rzeczy 
pod prąd. Sam siebie lubię zaskakiwać, co mnie bardzo pobudza  
i lubię myśleć o tym, że mogę pobudzić kogoś innego. Ryzyko, 
które podejmuję to coś, co mnie napędza i fascynuje. Oczywi-
ście najpierw robię, potem myślę. Wiele rzeczy analizuję post 
factum. I powtarzam się. Powtarzam rzeczy, których myślałem, 
że kiedyś uniknę, a one cały czas do mnie przychodzą.

To dobre rzeczy?
Tak, mówię w pozytywnym sensie, bo takie działanie na prze-
kór nie zawsze przynosi człowiekowi komfort psychiczny. Cza-
sami przynosi dyskomfort, ale ja do tego wracam. Taką mam 
konstrukcję. Wszyscy mówią, że nie powinienem tego robić, 
ale wewnętrznie jestem przekonany, że jednak powinienem. Po-
mimo tego, że kilka razy to przeżywałem, to i tak robię tak jak 
podpowiadają mi wewnętrzne emocje. Człowiek się w pewnych 
kwestiach nie zmienia i pozostaje przez całe życie taki sam. Je-
dyne co się zmienia, jeśli się tego chce, to samoświadomość. 
Gdy poznajesz siebie, to jesteś w stanie pewne rzeczy bardziej 
trzymać na smyczy, a inne mniej. Gdy się nie znasz, to te rzeczy 
tobą rządzą. 

Twardo stąpasz po ziemi. Nie zwracasz uwagi na trendy...
Ale też nie jestem od nich oderwany. To wszystko zależy od tego 
jak to robisz, jakich tematów dotykasz i jak bardzo odchodzisz 
od swojej pierwotnej natury. Myślę, że najwięksi twórcy, nie 
tylko w muzyce, nie są ludźmi oderwanymi od rzeczywistości 
i trendów, które ich otaczają. Zawsze starają się te trendy zro-
zumieć i przepuścić przez siebie w taki sposób, by nie stracić 
wiarygodności i wykorzystać talent, jaki mają. Jednym się uda-
je, innym nie. To bardzo osobliwa kwestia, bo jeśli według ciebie 
albo mnie coś się nie udaje, to nie znaczy, że nie kupują tego 
inni ludzie. Zwłaszcza, że dziś gusta są bardzo zróżnicowane.  
Nie zarządzają nimi autorytety, tylko społeczność, która jest 
bardzo zróżnicowana. Najgorsze jednak jest to, że nie słuchamy 
mądrych ludzi. 

Brakuje Ci autorytetów?
Mi nie brakuje, bo sobie je znajduję, ale wydaje mi się, że w ostat-
nich latach internet stworzył możliwości wypowiadania się dla 
wszystkich. To bardzo dobra rzecz, bo nie można ludziom zamy-
kać ust, ale to spowodowało, że siła autorytetów kompletnie 
się zmieniła. Ludzie nie słuchają już mądrych ludzi, tylko tych, 
którzy mówią najgłośniej.

Walczysz z tym?
Z tym nie da się zwyciężyć. Jak to się mówi – z pewnymi zacho-
waniami ludzi się nie pogada?  Ktoś mi kiedyś powiedział, że naj-
trudniej wygrać z głupotą, więc staram się robić swoje. Zawsze 
tak robiłem. Zajmowałem się moim ogródkiem i bardziej inspi-
rowały mnie rzeczy w skali mikro niż makro.

Ktoś mi kiedyś powiedział, że gdy się ma swój kawałek świa-
ta, to łatwiej się oderwać od rzeczywistości. Zgadzasz się 
z tym?
Nie jestem oderwany od rzeczywistości i wszystkie rzeczy 
dziejące się dookoła przyjmuję bardzo wnikliwie. Może czasem 
nawet za bardzo. Nigdy nie byłem osobą, która ma w sobie po-
trzebę zmiany świata. Zdaję sobie sprawę, że są rzeczy, które 
się toczą i nie do końca zależą ode mnie. Ale jeśli chcę coś do-
brego pozostawić po sobie, to muszę się zająć tym co mam, co 
dla mnie możliwe i dotykalne. Jeżeli nie zajmę się tym, co z mojej 
perspektywy jest najważniejsze, to uznam to za porażką albo 
błąd. Wszystkie teksty piosenek, które napisałem mają swoje 
odzwierciedlenie w sytuacjach mikro. Dotyczą małej grupy ludzi 
albo jednego człowieka, bo inspirują mnie rzeczy egzystencjal-
ne dotyczące jednostki. Choć gdy jej dotkniesz, to przenikniesz 
też do większej grupy, bo wiele jednostek odnajdzie w tym sie-
bie.

O czym dziś piszesz?
Cały czas o tym samym. Piszę o sobie, o rzeczach, które mnie 
inspirują. Nigdy nie myślę w kategoriach dużej grupy. Głównie 
piszę o miłości.
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I prostym życiu?
Ale to wszystko i tak sprowadza się do miłości, która jest pod-
stawowym elementem ludzkiego szczęścia.

Masz żonę, dwójkę dzieci...
Tak, ale nie mówię o miłości w tym pojęciu standardowym, gdy 
ma się rodzinę. To oczywiście jest bardzo ważne, ale mówię  
o miłości w ogóle. O miłości, którą człowiek powinien posiadać, 
a jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu. Podziwiam 
tych, którzy wynoszą to z dzieciństwa i mają przez całe dorosłe 
życie i starość. To wiąże się z genetyką, wychowaniem i pracą 
nad sobą. Chodzi mi o taką miłość do tego kim się jest, na co się 
patrzy, co nas otacza. Mówię o podstawowej miłości, bo jeśli jej 
brakuje, to też nie można sobie ułożyć życia z innymi ludźmi. 
Samo pojęcie „masz rodzinę” nie wystarczy, bo przecież jest 
wiele rodzin, gdzie nie ma miłości. Mówię o rdzennym uczuciu.

O akceptacji?
Ona też jest pewnym rodzajem miłości. Jest myśleniem o sobie 
dobrze, a żeby tak myśleć trzeba czuć miłość.

Kto sprawił, że siebie akceptujesz, kochasz?
U mnie wiele rzeczy działo się na przekór. W wielu piosenkach 
albo wywiadach mówiłem, że nie dorastałem w pełnej rodzinie. 
Miałem wiele deficytów w dzieciństwie, ale miałem też wiele 
osób, które dały mi dużo od siebie. Z tym wszystkim – także 
deficytami, wszedłem w dorosłe życie. Cały czas nad nimi pra-
cuję i staram się z pewnymi rzeczami walczyć, a inne zaakcep-
tować. Pracuję nad tym, by być świadomym tego jaki jestem, ja-
kim stworzyła mnie natura i jak potoczyło się moje życie. Chcę 
funkcjonować odwrotnie do tego, w jakiej formie funkcjonowa-
ła moja rodzina, gdy byłem dzieckiem. Z jednej strony to bra-
ki, a z drugiej inspiracje. Ten brak inspiruje mnie do tego, żeby 
ułożyć życie ludziom wokół mnie inaczej niż ja je przeżywałem.

Odszedłeś z zespołu Myslovitz, gdy byliście na szczycie. Pa-
miętam jeden z ostatnich koncertów, na których śpiewałeś 
„Wieżę melancholii”. Nie żal Ci było odejść?
Moje odejście z zespołu Myslovitz nie nastąpiło w momencie, 
gdy uznałem, że zespół osiągnął wszystko i odchodzę. Wspól-
nie funkcjonowanie komplikowało nam się przez wiele lat i ta 
sytuacja się pogłębiała. Aż w pewnym momencie musiałem so-
bie powiedzieć, że dalej nie jestem w stanie tak funkcjonować 
i potrzebuję zmiany. Nie zastanawiałem się nad tym, w którym 
momencie jest zespół. Myślałem tylko o tym, że te dwadzieścia 
lat dało mi ogromnie dużo doświadczeń i spowodowało, że je-
stem z pewnymi rzeczami bardzo silnie kojarzony.

Z konkretnymi piosenkami, zespołem?
Tak. Miałem poczucie, że jestem przypisany temu, co przez 
te dwadzieścia lat robiłem. To naturalne, ale decydując się na 
odejście z Myslovitz miałem świadomość, że muszę wykonać 
ogromną pracę, by pokazać, że mogę funkcjonować w innym 
kontekście. To nie było komfortowe. Czułem duży niepokój.   
Na początku najważniejsze było podjęcie decyzji, rozstanie,  
a dopiero potem kolejne kroki. Natomiast gdy myślałem,  
że mam wrócić na scenę i kontynuować coś jako Artur Rojek, 
to chyba ostatnią rzeczą, jaką chciałem wtedy zrobić, to iść  
w kierunku oczekiwań mojej publiczności. I tak zacząłem my-
śleć nad zmianą, nad pójściem w stronę, która nie jest czymś 
spodziewanym.

I udało się.
Owszem, bo płyta „Składam się z ciągłych powtórzeń" była rze-
czą, której się po mnie nie spodziewano. Cały czas tak działam. 
Być może z perspektywy standardowego myślenia marketingo-
wego to nie jest wzorcowe rozwiązanie, ale jest zgodne z moją 
naturą. Takie rzeczy mnie pobudzają. 

Pomiędzy płytą „Składam się z ciągłych powtórzeń",  
a "Kundlem" miałeś długą przerwę.
Trochę za długą, ale to nie był dobry czas, jeśli chodzi o moje 
nastawienie do pisania. Poza tym na taką długą przerwę czło-
wiek można sobie pozwolić wtedy, gdy robi różne inne rzeczy  
i ma zdywersyfikowaną pracę. Nie mógłbym sobie pozwolić na 
coś takiego żyjąc tylko i wyłącznie z nagrywania płyt. Choć mu-
szę przyznać, że podchodziłem do pracy nad płytą wcześniej, 
ale nie byłem z tego zadowolony. Organizowałem festiwal,  
a z tyłu głowy miałem to, że kiedyś podjąłem niepisaną decy-
zję, że nie mogę zrezygnować ani z jednej ani z drugiej rzeczy.  
Po pięciu latach się zmobilizowałem i nagrałem płytę „Kun-
del". Teraz nowe piosenki wychodzą zdecydowanie szybciej. 
Przyczyniła się do tego pandemia. Nie mogłem organizować 
festiwalu ani grać koncertów, więc wykorzystałem ten czas na 
pisanie nowych teksów piosenek. Za chwilę będę mógł je za-
prezentować.

Myślisz, że ludzie wrócą na koncerty?
Jest procent osób, które zaakceptowały ten stan i go lubią. Ileś 
osób w tym stanie zagrożenia cały czas funkcjonuje. Pandemia 
się skończyła, a oni się cały czas boją. Wydaje mi się, że nie bę-
dzie tak, że nagle wszyscy rzucą się na koncerty i z miesiąca na 
miesiąc nasz rynek powróci do formy sprzed 2020 roku. Branża 
po dwóch latach próbuje odrobić swoje straty, więc tych kon-
certów jest dużo. Ale z drugiej strony mamy ogromny problem 
inflacyjny i wojnę za płotem. Do tego wiele innych problemów, 
które nie sprzyjają hedonizmowi i konsumpcji, jaką mieliśmy 
przed 2020 rokiem. Powrót będzie powolny, ale to nie jest 
pierwszy raz, gdy ludzkość przeżywa kryzys. Raz jest lepiej, raz 
jest gorzej. Musimy robić swoje, cieszyć się z tego, co mamy. 
Najważniejsze, że wracają koncerty. Wraca festiwal, spotkają 
się ludzie. Ale widzę też ogromny głód wrażeń i muzyki od ludzi, 
którzy przychodzą na nasze koncerty. Dla niektórych muzyka 
jest ukojeniem i odskocznią od problemów codzienności. 

Po co ci drugi festiwal?
Bo fascynuje mnie miasto Łódź i pomysł robienia tam festiwalu 
o charakterze miejskim. Ludzie będą chodzili od klubu do klubu 
i będą słuchać różnych ciekawych koncertów. A przez trzy dni 
będzie ich blisko sto. Będą konferencje, ciekawi goście, a poza 
tym będzie można spędzić czas w jednym z najładniejszych po 
Katowicach mieście w Polsce.

Nadal żyjesz w Katowicach. To jedna z niezmiennych rzeczy 
w Twoim życiu?
Uwielbiam Katowice. O ile kiedyś myślałem, że mogę żyć wszę-
dzie, to zaraz zadawałem sobie pytanie: Ale po co, kiedy żyje mi 
się dobrze w Katowicach?

Czego się trzymasz w życiu?
Nie zniósłbym samotności. Obecność bliskich ludzi jest dla 
mnie najważniejsza. To coś, czego w życiu zawsze bardzo chcia-
łem i nie byłbym w stanie funkcjonować będąc samotnym. 
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Pogodny ryneczek
SĄ TAKIE MIEJSCA W SZCZECINIE, KTÓRE TĘTNIĄ WŁASNYM ŻYCIEM I WOKÓŁ KTÓRYCH TWORZĄ SIĘ MIKROSPOŁECZNO-

ŚCI. CENTRUM HANDLOWE POGODNO NAZYWANE RYNECZKIEM POGODNO, STANOWI TEGO IDEALNY PRZYKŁAD. NIBY BY-

WAMY TU PRZEDE WSZYSTKIM BY ZROBIĆ ZAKUPY, ODWIEDZIĆ SKLEPIKI, STRAGANY I KAWIARENKI, ALE TAK NAPRAWDĘ 

CHCEMY POOBCOWAĆ Z CZYMŚ CO W DUŻYCH MIASTACH STAJE SIĘ CO RAZ WIĘKSZĄ RZADKOŚCIĄ – PRAGNIEMY POBYĆ  

Z LUDŹMI. ALE NIE TAK ANONIMOWO JAK TO MA MIEJSCE W CENTRACH HANDLOWYCH. CHCEMY BYĆ BLIŻEJ, ROBIĄC ZAKUPY 

PRZYSTANĄĆ NA CHWILE I POROZMAWIAĆ, CZY TO ZE SPRZEDAWCAMI CZY Z KIMŚ Z KOLEJKI. NIKOGO NIE DZIWI ZATEM,  

ŻE NA RYNECZKU POJAWIAJĄ SIĘ TAKŻE LUDZIE SPOZA DZIELNICY. NIEKTÓRZY PRZYJEŻDŻAJĄ TU AŻ Z NAJDALSZYCH ZAKĄT-

KÓW SZCZECINA. 
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Ryneczek przez ostatnie lata bardzo się rozwinął. Pojawiło 
się kilka nowych miejsc. Nie tylko można kupić świeże owoce, 
warzywa i wciąż to samo pyszne pieczywo od lat, ale np. zjeść 
sushi, coś wegańskiego czy napić się kawy z ekspresu przele-
wowego. Stare miesza się z nowym, na szczęście w odpowied-
nich proporcjach, nie zaburzając klimatu tego miejsca. – Kiedyś 
było takie powiedzenie, że na rynku Pogodno się bywa – mówi 
z uśmiechem sprzedawczyni z Rajewski i Przyjaciele, sklepiku, 
należącego do właściciela Gospodarstwa Sadowniczego Rajew-
scy, znanego z pysznych jabłek i gruszek, a także soków i wszel-
kiego rodzaju przetworów. – Fenomen tego miejsca polega chy-
ba na tym, że zawsze można tu dostać świeże i dobrej jakości 
towary. Zakupy odbywają się w miłej, nieśpiesznej atmosferze.

Jednym z ważnych i wręcz kultowych miejsc na Ryneczku jest 
pawilon nr 53, czyli sklep z płytami, którego właścicielem jest 
pan Ryszard, prawdziwy koneser dobrych brzmień, na Pogod-
nie od 1998 roku. W dobie powrotu i odradzającej się miłości 
do płyt winylowych, jego sklepik to wręcz winylowa żyła zło-
ta, Można dostać tu klasyki, nowości, wydawnicze białe kruki  
a także dokonać wartościowej wymiany. Nie brakuje też płyt CD  
a nawet kaset magnetofonowych.  Co najważniejsze, można roz-
mawiać o muzyce godzinami. – Na Pogodno trafiłem właściwie 
przez przypadek - mówi pan Ryszard. – Wcześniej sprzedawa-
łem płyty na Turzynie, ale musiałem się stamtąd wynieść i tra-
fiłem tutaj, co okazało się bardzo dobrym pomysłem. Na Rynku  
nie było wcześniej takiej branży jak moja, ale okazało się, że jest 
na nią zapotrzebowanie. Nie tylko za mną przybyli na Pogodno 
moi stali klienci, ale również pojawiali się nowi, m.in. mieszkań-
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cy tej dzielnicy. Kiedy otworzyłem sklepik od razu pokazał się 
tłum ludzi. Część przyszła z ciekowości, część po płyty. I tak to 
trwa do dziś.  

Kolejne miejsce, z tych nowszych, które idealnie się wpisuje  
w klimat Ryneczku jest Vinoteka. Można tu dostać bardzo dobre 
wina, m.in. z lokalnych, zachodniopomorskich winnic a także 
skosztować „specjalności zakładu” czyli win ze Środkowej Eu-
ropy, głównie z Moraw, nalewanych prosto z beczki, co w tego 
typu miejscach jest rzadkością. Do Vinoteki trafiają koneserzy 
tego trunku, ale także zwykli klienci, którzy dopiero zaczynają 
przygodę z winem lub pragną uzupełnić domowe zapasy.  – Ry-
neczek stał się modny. Znajduje się tutaj kilka fajnych hipster-
skich miejsc, których brakuje na innych rynkach, a nawet w sa-
mym centrum miasta – stwierdza Waldek Grządziel z Vinoteki. 
– Paręnaście lat temu był to zwykły rynek, ale otwartość tego 
miejsca pozwoliła mu się rozwinąć. Zresztą samo Pogodno sta-
ło się popularną i modną dzielnicą.

Vinoteka przyciąga klientów z całego miasta, którzy dzięki 
temu, jeśli nie trafili tu wcześniej, poznają całą okolicę. – Ludzie 
przyjeżdżają do nas z najdalszych miejsc miasta, m.in. po to by 
spróbować wina z nalewaka – mówi z uśmiechem pan Waldek. 
– Wybraliśmy Pogodno z różnych względów, m.in. oczywiście  
z finansowych, bo wiadomo, że w centrum miasta jest najdro-
żej. Ale też poprzez warunki tutaj panujące. Ludzie są z natury 
leniwi. Jak mają przejść dwie przecznice do nie przyjdą wcale. 
Tutaj za to można zaparkować, w pobliżu jest przystanek tram-
wajowy. można też spokojnie podejść. I nie tylko po samo wino. 
Po drodze znajdziemy i dobry ser i taki sam chleb.
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Skoro pojawiło się pieczywo, to będąc na Ryneczku koniecznie 
trzeba zajść do Precelka. Ta cukiernia i piekarnia w jednym dzia-
ła od 1985 roku i swoja drugą filię ma przy ulicy Narutowicza. 
Słynie z pysznych wypieków, a wytwarzane tutaj jagodzianki 
uchodzą za najlepsze w mieście. – Dzisiaj jest w miarę spokojnie, 
ale w piątek od rana ustawia się długa kolejka – mówi z uśmie-
chem pani Renata. – Przyjeżdżają po nasze pieczywo i wyroby 
cukiernicze ludzie z całego miasta. Skąd ta popularność? Przede 
wszystkim przez jakość. Robimy pieczywo tradycyjną metodą, 
na prawdziwym zakwasie. W jagodziankach są świeże jagody  
a nie mrożone. I w ten sposób podchodzimy do każdego naszego 
produktu. Teraz trudno znaleźć dobry chleb. Wiele miejsc idzie 
na ilość a nie na jakość. W supermarketach mamy czasem spory 
wyrób pieczywa, ale większość pochodzi z głęboko mrożonego 
ciasta. A my pieczemy wszystko na świeżo, jak to na klasyczne 
piekarnie przystało. 

Idąc dalej, docierany do kolejnego z nowszych miejsc, do bardzo 
popularnej palarni kawy - To Kawa. Pomimo iż to miejsce cieszy 
się sporą popularnością, jego początki na Ryneczku nie były ta-
kie oczywiste. – Na początku, gdy się tu „wprowadziliśmy” miej-

scowi bywalcy uważali nas za fanaberię. Komentowali często 
pod nosem: „a po co tu kawa? a kto to będzie pił?” – wspomina  
z uśmiechem Daria. – Pomysł ogólnie był taki, by otworzyć sklep 
z kawą, w którym będzie stał ekspres zaplanowany na wydanie 
może z 20 kaw dziennie. Tymczasem wszystko zaczęło się zmie-
niać i potrzeba wypicia kawy na miejscu się znacznie zwięk-
szyła. Do tego stopnia, że nawet zaaranżowaliśmy parę miejsc 
siedzących. Okazało się, że ludzie nie mogą żyć bez naszej 
kawy. Naszymi klientami są wszyscy: od „ryneczkowych” ludzi,  
czyli pracowników rynku po osoby z miasta, które wpadają na 
zakupy i kubek kawy.

Bez czego jeszcze ludzie nie potrafią żyć, jeśli chodzi o Ryne-
czek Pogodno? Na pewno bez miejscowych pierogów, szcze-
gólnie w okresie świątecznym. Pierogarnia z Pogodna według 
wielu ludzi, nie tylko z dzielnicy, jest najlepszą w mieście,  
do tego stopnia, że odwiedzają ją znane osobistości, np. ze świa-
ta polityki. – Ryszard Kalisz, znany prawnik i polityk był u nas już 
dwa razy – wymienia pani Ania. – Odwiedziła nas też Małgorzata 
Kidawa-Błońska. Jej wizyta była zorganizowana w ten sposób, 
że aż się trochę zdenerwowałam, gdyż razem z nią pojawił się 

S
T

Y
L

 Ż
Y

C
IA

39 



tłum dziennikarzy. Zrobiło się tłoczno…  a ja tu muszę klientów 
obsłużyć. Wpadł do Pierogarni Bartosz Arłukowicz, Sławomir 
Nitras… Kaczyńskiego nie było – dodaje ze śmiechem. 

A co poza smakiem i jakością tutejszych produktów przyciąga 
ludzi na Ryneczek? – To najstarszy rynek w Szczecinie. Z trady-
cją. Nie jest za duży – co też działa na jego korzyść – stwierdza 
pani Ania. Fajna jest ta różnorodność, mieszanie się starego  
z nowym, że można spędzić tu właściwie cały dzień. Zrobić za-
kupy, zjeść coś dobrego i napić się kawy i jeszcze porozmawiać  
z życzliwie nastawionymi ludźmi. To takie miasteczko w mie-
ście, które odwiedzają wszyscy, niezależnie od statusu społecz-
nego, czy wieku. To bardzo pogodne miejsce.

autor: Aneta Dolega / foto: Karolina Bąk
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Aktualnie pracują nad stage designem dla jednego z najważniej-
szych festiwali w Polsce z muzyką elektroniczną – Audioriver 
i przygotowują oprawę wizualną do trasy koncertowej duetu 
Catz N Dogz, która premierę ma 2 września. 
Jeśli kiedykolwiek, będąc na jakimś festiwalu muzycznym,  
w klubie, czy teatrze, zastanawialiście się kto stoi za wizualną 
oprawą tych wydarzeń, to Pushka Studio, należy do grona twór-
ców, dzięki którym możemy cieszyć się również częścią taką 
show, elementem, który bardzo często podbija wartość danego 
wydarzenia.

Na początku, powiedzcie kto tworzy Pushka Studio?
Bartosz Wójcicki: Myślę, że udało nam stworzyć fajny team. 
I tak, oprócz mnie, Studio tworzą: Jakub Cwajda – świetny spe-
cjalista od grafiki 3D i Radosław Deruba – artysta wizualny  

z Trójmiasta. Większość produkcji, które tworzymy opiera się 
na dźwięku a za tym stoi Robert Ostiak, wielokrotnie nagra-
dzany freelancer, współpracujący z topowymi studiami, w tym  
z nami.

Za mapping Willii Lentza otrzymaliście nagrodę na Polish 
Graphic Design Awards. Zanim porozmawiamy o pracy  
nad tym projektem, wyjaśnijcie czym tak właściwie jest 
mapping?
Kuba: Mapping to zaprojektowana pod dany budynek animacja, 
która ma za zadanie oszukać zmysły widza, przy odpowied-
nim oświetleniu. Ma je oszukać tak, żeby wydawało nam się,  
że budynek prowadzi własne życie, w jakimś stopniu się poru-
sza, opowiada swoją historię. Mappingi są różne: wrażeniowe, 
historyczne… albo po prostu są ładne (śmiech).
Bartosz: To mocne wejście w strukturę danego obiektu. Map-
ping można robić nie tylko na budynku. To może być jakikolwiek 
przedmiot, miejsce a nawet rysunek. Nie ma właściwie ograni-
czeń w tym zakresie, większość przestrzeni i powierzchni się 
do tego wręcz idealnie nadaje. Mapping daje niekończące się 
możliwości kreacji i wymyślania tego co z danym przedmiotem 
można zrobić, jak można zmienić jego właściwości.

Jak się przygotowujecie do tego rodzaju realizacji? Wymaga 
to od Was też dużej wiedzy na niemal każdy temat, tak jak 
to miało miejsce z Willą Lentza. Widzowie obejrzeli kawa-
łek historii związanej nie tylko z tym budynkiem, ale z także  
z epoką, w której powstał.
Bartosz: Projection mapping, który jest stosowany w takich 
projektach, to faktycznie nie tylko animacja. Wszystko zawsze 
zaczyna się od spotkania z klientem, przedyskutowania tego 
co mamy zrobić, na czym polega projekt i jak do niego podejść. 
Później tworzymy wstępny scenariusz. Szukamy też punktu 
zaczepienia, głównej idei.  W przypadku Willi Lentza punktem 
wyjścia był rok jej powstania, czyli 1888. Stwierdziliśmy, że 
najlepszą opcją będzie opowiedzenie tej historii nie tylko pod 
kątem placówki kultury, ale i tego, co ważnego wydarzyło się  
w roku jej powstania. Kiedy zaczęliśmy robić reserch, okazało się,  
że w tym roku powstał „Pan Wołodyjowski”, „Sherlock Holmes”, 
swoje podwoje otworzyło w Paryżu Moulin Rogue, wymyślono 
aparat fotograficzny na kliszę, pojawił się pierwszy gramofon. 
Po uzgodnieniu scenariusza, musieliśmy sprawdzić samą Willę, 
jej możliwości techniczne. Musieliśmy przekonać się, czy się 
zmieścimy z projektorami.  Później, ile projektorów potrzebu-
jemy, żeby wyświetlić cały budynek. Pod kątem technicznym 
był to trudny projekt.  Dlatego też mapping, nie jest wyłącznie 
tworzeniem animacji, ale jest to również koordynacja animacji 
i technologii. W mappingu budynku, głównym bohaterem jest 
jego elewacja. Na tą elewację musimy wpisać i wymyślić scena-
riusz, np., w którym miejscu można umieścić tekst, gdzie można 
pokazać jakąś twarz, gdzie można pobawić się światłocieniami, 
nie mówiąc o odtworzeniu elewacji w 3D. Jest wiele składowych, 
które trzeba ogarnąć.  Praca nad takim projektem średnio trwa 
ok. półtora miesiąca, Willę przygotowaliśmy w 2,5 miesiąca. 

Jesteście też autorami wielu niezwykłych wizualizacji, które 
mogliśmy oglądać w teatrach, w Filharmonii czy na festiwa-
lach muzycznych. Jak tworzy się takie obrazy, szczególnie  
w przypadku wydarzeń muzycznych, gdzie jest to natural-
nym dodatkiem do muzyki? 
Kuba: Można być przygotowanym pod konkretne utwory, tak 
jak to robiliśmy ostatnio z Catz N Dogz. Do każdego utworu do-
stosowaliśmy konkretny wygląd animacji. Ale kiedy się realizuje 
np. większe imprezy jak festiwale, trzeba być przygotowanym 
na wszystko. Wiele wizualizacji tworzy się na żywo w trakcie 
grania. Trzeba być wtedy wyczulonym na wszystko, szczególnie 
na zmiany tempa.
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Deruba: Od siebie dodam, że dla mnie wizualizacje i oprawa to 
nie jest dodatek, tylko wręcz potrzeba. Każdy koncert czy wy-
darzenie, nie może tylko brzmieć, ale musi też wyglądać stosow-
nie do swojego przeznaczenia. Tak jak na koncercie rockowym 
często wystarczy dym i światła, tak przy muzyce elektronicznej 
i tej współczesnej – wyrosłej z klasycznej, sytuacja już nie jest 
taka oczywista. Wizualizacje są w tym przypadku często równo-
rzędnym partnerem dla muzyki, który ma za zadanie w wizualny 
sposób opowiedzieć swoją część historii danego projektu albo 
zachęcić widza do reakcji.
Bartosz: Praca w teatrze czy z danym artystą polega na tym,  
że oni mają jakąś gotową wizję na siebie czy na spektakl. 
Oczywiście, jest to taki trochę otwarty organizm, na którym 
pracujemy aż do premiery. Z Catz N Dogz było tak, że zapro-
ponowali nam, by motywem przewodnim wizualizacji był kolaż. 
Poszliśmy w tę stronę, ale trochę go zmieniliśmy po swojemu. 
Zeskanowaliśmy ich sylwetki w 3D i włożyliśmy je do naszego 
świata, robiąc z tym co chcemy. Jeśli chodzi o wizualizacje two-
rzone na żywo i przygotowywanie się do festiwali to zawsze 
wychodzimy od stage designu. Czasami go projektujemy, czasa-
mi dostajemy wytyczne w które musimy się wpasować.  Można 
to robić dwojako: np. w przypadku artysty muzycznego, trzeba 
wyprodukować materiał, który później będziemy puszczać na 
koncertach. Możemy podejść do tematu bardziej generatywnie 
i za pomocą touch designera zaprogramować program w taki 
sposób, że będzie reagował w czasie rzeczywistym na to co robi 
artysta. Coś takiego idealnie się sprawdziło podczas pierwszej 
edycji festiwalu Music Design Form w szczecińskiej Filharmonii, 
podczas koncertu Phillipa Glassa. Na koncercie tym zastąpiła 
go jego uczennica Maki Namekawa. Kiedy uderzała palcami  
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w klawisze to towarzyszące jej grze wizualizacje np. wybuchały. 
Po tym koncercie stwierdziłem, że muzyka klasyczna jest to ta-
kich zabiegów idealna, ponieważ ciężko ją przewidzieć. Bardziej 
niż techno (śmiech).

Czy w trakcie koncertu czy innego wydarzenia nie boicie się, 
że coś może nie pójść tak, szczególnie w miksowaniu obrazu 
na żywo?
Bartosz: Są takie koncerty, które wymagają od nas skupienia  
i ten stres czasem się nam udziela, ale staramy się to robić na 
bardzo profesjonalnym poziomie.  Nie obsługuje tego jedna ma-
szyna i jeśli coś się dzieje, jest backup, który to wspiera czy też 
„ratuje”.  Widz tego nie widzi, nie zauważa niczego co dla nas 
nie było w planie.  Wracając do festiwali, zawsze staramy się, 
żeby ta praca sprawiała nam frajdę. Chyba o to chodzi, że jak 

ludzie się bawią, my bawimy się razem z nimi.
Deruba: Koncerty i festiwale – szczególnie gdy nasza oprawa 
wizualna jest robiona w sposób generatywny, czyli w czasie 
rzeczywistym, na żywo – są dość skomplikowane, gdzie wiele 
sprzętów i programów są ze sobą połączone w jeden działający 
organizm. Wiele rzeczy w tym systemie może się popsuć, zawie-
sić czy po prostu gdzieś przydarzy się pech. Dlatego aby unik-
nąć takich sytuacji nasz system jest ciągle optymalizowany, 
wielokrotnie testowany i poddawany cyfrowym obciążeniom. 
Także dzięki temu i wspomnianym przez Bartka backupom, wy-
chodząc na scenę stres jest raczej mobilizujący.

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Pushka Studio

NAJWAŻNIEJSZE REALIZACJE:
WSPÓŁPRACA Z AUDI POLSKA: REALIZACJA 3 DUŻYCH PREMIER MODELI A5, Q5, Q8 ORAZ MODELI RS; WSPÓŁPRACA  
Z FILHARMONIĄ W SZCZECINIE PRZY 5 EDYCJACH FESTIWALU MDF MUSIC. DESIGN. FORM. TWORZENIE WIZUALIZACJI  
NA NAJWIĘKSZYCH FESTIWALACH MUZYCZNYCH W POLSCE: AUDIORIVER, TAURON NOWA MUZYKA, SUNRISE.  
WSPÓŁPRACA Z TEATREM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU JAK I TEATREM WSPÓŁCZESNYM W SZCZECINIE. 



Historia polskiego in vitro
ROK 1987 W  POLSCE TO ZAPOWIEDŹ NADCIĄGAJĄCEGO UPADKU KOMUNIZMU. TO TAKŻE TRZECIA PIELGRZYMKA JANA  

PAWŁA II DO OJCZYZNY I REWOLUCJA W HISTORII KRAJOWEJ MEDYCYNY – PIERWSZA UDANA PRÓBA ZAPŁODNIENIA METODĄ 

IN VITRO. W SZPITALU W BIAŁYMSTOKU 12 LISTOPADA RODZI SIĘ MAGDA. TWÓRCĄ TEGO „CUDU” JEST PROFESOR MARIAN 

SZAMATOWICZ. – TO BYŁY OLBRZYMIE EMOCJE. PAMIĘTAM JEJ PIERWSZY KRZYK. BRZMIAŁ JAK NAJPIĘKNIEJSZA MUZYKA. 

OSOBIŚCIE PRZECIĄŁEM PĘPOWINĘ – WSPOMINA WZRUSZONY „OJCIEC” PIERWSZEGO POLSKIEGO DZIECKA Z IN VITRO. 

Panie Profesorze, to był trochę taki pierwszy krok po Księ-
życu?
To było niewyobrażalne przedsięwzięcie. W latach 80. nie moż-
na było zdobyć jednorazowych rękawiczek, a my zajmowaliśmy 
się najnowocześniejszą technologią medyczną. My, młodzi wów-
czas lekarze, spędzaliśmy noce i dni w klinice. Sukces udało się 
osiągnąć dzięki pracy całego zespołu i jego ogromnemu zaanga-
żowaniu. Ta nasza pierwsza ciąża była wychuchana. Pamiętam 

moment narodzin. Ten strach, czy wszystko się uda. Czy dziec-
ko będzie zdrowe? Jak my na nią czekaliśmy! Magda urodziła się 
przez cesarskie cięcie, miała 10 punktów w skali Apgar.  

Czy utrzymuje Pan kontakt z Magdą?
Pamiętam, jak mama przyprowadziła do nas do szpitala 7-letnią 
Magdę. Co za emocje! Oficjalnie jednak spotkaliśmy się dopie-
ro… po 25 latach na konferencji poświęconej in vitro. Były łzy 
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i radość. Przez ten czas Magda ukrywała się przed dziennikarza-
mi. Nie chciała się ujawniać. Potem zostałem zaproszony na jej 
ślub, obecnie mamy sporadyczny, ale serdeczny kontakt. 

Panie Profesorze, jak to się wszystko zaczęło? 
W 1963 roku zacząłem pracę w Klinice Położnictwa i Chorób Ko-
biecych w  szpitalu w  Białymstoku. To były czasy! Nie istniała 
ultrasonografia, a  jedyną metodą diagnostyczną był rentgen. 
Nie mieliśmy prawie żadnych leków. Na początku kolejnej deka-
dy zaczęliśmy operować niedrożne jajowody. Używało się ma-
łych narzędzi, a zabiegi wykonywaliśmy ze specjalnymi lupami 
zakładanymi na czoło. Operacje się udawały, ale tylko kilka pro-
cent pacjentek zachodziło w ciążę.

Przełomem był wyjazd na staż do Szwecji, do Göteborga?
Dokładnie. Pojechałem tam uczyć się mikrochirurgii jajowodów 
i miałem okazję zobaczyć pierwszy raz, jak wygląda zabieg za-
płodnienia pozaustrojowego. Sporo już wiedziałem o  in vitro. 
A teoretycznie to sprawa całkiem prosta: jeżeli w warunkach na-
turalnych nie ma możliwości, by komórka jajowa połączyła się 
z plemnikiem, to trzeba ją wyjąć z jajnika i dodać plemniki. Jeśli 
się połączą i zacznie się rozwijać zarodek, to trzeba go umieścić 
w jamie macicy i już. W 1983 roku w Szwecji mogłem to wreszcie 
zobaczyć na własne oczy. Dowiedziałem się tam, że jedną z klu-
czowych rzeczy jest stworzenie komórce jajowej optymalnych 
warunków. Potrzebne są inkubatory, a płyn, w którym umiesz-
cza się pobraną komórkę jajową, musi się składać z substancji, 
które możliwie najbliżej oddają warunki panujące w jajowodzie. 

Jak poradziliście sobie z tym w ówczesnych, siermiężnych, 
polskich warunkach?
To była ogromna logistyka i  ciężka praca. Brakowało dosłow-
nie wszystkiego: sprzętu, odczynników, a  nawet rękawiczek 
jednorazowego użytku. Pamiętam, że zebrałem cały zespół 
i  zadecydowałem, że będziemy się zajmować zapłodnieniem 
pozaustrojowym. Nikt nie odmówił. Miałem młodych, zdol-
nych ludzi, to obecnie wybitni profesorowie: Sławek Woł-
czyński opiekował się zarodkami, Jerzy Radwan odpowiadał 
za badania USG, Waldemar Kuczyński zajmował się przygoto-
waniem nasienia, Euzebiusz Sola i Marek Kulikowski odpowia-
dali za pobranie komórek. Niczego nie można było kupić, więc 
wszystko robiliśmy sami, np. produkowaliśmy odpowiedniej 
czystości... wodę! Nie potrafiliśmy przygotować właściwej 
jakości medium do hodowli zarodków. Ciągle eksperymento-
waliśmy zmieniając skład. Największy problem był właśnie 
z  wodą. Pamiętam, jak biegaliśmy z  kanistrami po całym wo-
jewództwie. Powinna być wysokiej jakości, poddawaliśmy  
ją wielokrotnej destylacji, wciąż bez efektu. Ostatecznie odpo-
wiednie medium sprowadziliśmy z Francji.

Ile czasu trwały próby?
Zaczęliśmy w 1983 roku. Nasi francuscy koledzy wspierali nas 
na tej wyboistej drodze pełnej nadziei, prób i  błędów. Powie-
dzieli, że trzeba cierpliwości i  czasu. I  mieli rację! Zajęło nam 
to całe 4 lata.

Słyszałam, że do sukcesu przyczynił się także sam Papież 
Jan Paweł II. 
Zgadza się. Na początku pobieraliśmy komórki jajowe lapa-
roskopem. Był to jednak zabieg w  znieczuleniu, obciążający 
organizm kobiety. Pod koniec 1986 roku Papież Jan Paweł II 
kupił dla polskich szpitali położniczych kilka najnowocześniej-
szych ultrasonografów. Jeden miał trafić do Białegostoku.  
Do szpitala przywiózł go metropolita podlaski abp Edward Ki-
siel. Aparat miał służyć do wykrywania wad wrodzonych pło-
dów, ale postanowiłem go wykorzystać również do in vitro.  

Ja zawsze powtarzałem, że Papież się nie pomylił, tylko w naj-
lepsze ręce oddał (śmiech). Dzięki niemu mogliśmy wreszcie po-
bierać komórki jajowe przez pęcherz moczowy, a później przez 
pochwę. To była rewolucja! Nie ma wątpliwości, że do urodze-
nia pierwszego polskiego dziecka z in vitro doszło także dzięki 
temu darowi. 

Lubi Pan określenie „ojciec polskiego in vitro”?
Ono mnie trochę bawi, trochę rozczula. Zdarzają mi się w tym 
temacie różne historie. Idąc ulicą słyszę nagle: „Panie doktorze, 
jestem pana dzieckiem z in vitro”. Mam też wspomnienie z wy-
kładów z medycyny rozrodu w Łodzi. W czasie prelekcji nagle 
odzywa się głos z widowni: „Panie profesorze, moja mama po-
wiedziała, że gdyby nie in vitro, to by mnie na świecie nie było”.  
To były słowa jednej ze studentek. 

Czy po pierwszym Waszym sukcesie zaczęło się zgłaszać 
dużo par? 
Rozdzwoniły się telefony, ale ludzie chcieli być anonimowi. Ro-
dzice prosili, aby na dokumentach nie było pieczątki kliniki. Nie 
mówili rodzinie, znajomym – nikomu. Pełna konspiracja. 

Wstydzili się, czy bali ostracyzmu? 
Jedno i drugie. Proszę pani, tutaj wpływ miał bez wątpienia Ko-
ściół katolicki, który nie uznaje tej metody. Przez cały czas pod-
piera się on stwierdzeniem, że embriony są zabijane. Przecież 
myślenie, że embriony są zabijane, by urodziło się dziecko, nie 
ma uzasadnienia medycznego. Trzeba dostrzegać różnicę mię-
dzy zabijaniem embrionów, a  ich naturalnym obumieraniem. 
Umieszczonych w  macicy embrionów nikt nie zabija, niektóre 
rozwijają się, a  inne nie. Tutaj rządzą już prawa natury. W na-
turalnym rozrodzie tylko 25-30 proc. zarodków zagnieżdża się 
i  rozwija dalej. Pozostałe obumierają. Tej biologicznej prawdy 
nikt nie kwestionuje. 

Tymczasem mamy coraz większy problem z płodnością i co-
raz częściej potrzebujemy pomocy lekarzy. 
Polska technicznie i  metodycznie jest przygotowana do tego, 
żeby niepłodnym parom pomagać. Mamy doskonałe ośrodki, 
wybitnych embriologów i technologię, o której 30 lat temu mo-
gliśmy tylko pomarzyć. Mamy metodę ICSI (docytoplazmatycz-
na iniekcja plemnika – przyp. aut.), badania genetyczne, diagno-
stykę preimplantacyjną. Umiemy witryfikować komórki jajowe 
i  zarodki. To właściwie tylko i  wyłącznie kwestia pieniędzy. 
Wszyscy znamy rządowy program „Rodzina 500+”. Miał on dwa 
główne cele merytoryczne. Jednym była poprawa warunków by-
towych dzieci. I ten cel prawdopodobnie został osiągnięty. Dru-
gim celem była poprawa dzietności i tutaj ten program w ogóle 
nie wypalił. Nie ma przyrostu. Oznacza to, że musimy korzystać 
i inwestować w metody sprawdzone naukowo, za którymi stoją 
twarde statystyki. A  in vitro to najbardziej skuteczna metoda 
leczenia niepłodności.

A jak będzie wyglądać przyszłość in vitro?
Wierzę w dalszy postęp, w spersonalizowane leczenie niepłod-
ności. Wierzę, ale nie wiem, czy doczekam. Medycyna, tak jak 
pani widzi, powolnymi kroczkami cały czas idzie do przodu, co-
raz skuteczniej pomaga. Z całą mocą podkreślam – nowoczesna 
medycyna nie zamierza zastępować Boga, ale dąży do pomocy 
tym, którzy pragną zrealizować najbardziej naturalne pragnie-
nie. Prawo do posiadania dzieci jest wartością najwyższą. A my, 
lekarze, mamy instrumenty i wiedzę, aby pacjentom pomagać. 

rozmawiała: Izabela Marecka, foto: Michał Heller  |  www.mi-
chalheller.pl / źródło: www.umb.edu.pl
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Dwadzieścia cztery godziny emocji
24 GODZINY NIEUSTANNEJ JAZDY, ŻEBY WYKONAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ OKRĄŻEŃ. ŁĄCZNIE TYSIĄCE KILOMETRÓW,  

SETKI OKRĄŻEŃ I TAKIE ILOŚCI BENZYNY, O KTÓRYCH MOŻEMY TYLKO POMARZYĆ. KTO JEST NA TYLE SZALONY, BY ŚCIGAĆ 

SIĘ W TAK NIECODZIENNY SPOSÓB I MIEĆ Z TEGO JESZCZE OGROMNĄ FRAJDĘ?

Kierowcy kultowego i uwielbianego przez fanów motoryzacji 
na całym świecie  wyścigu Le Mans. Pierwszy wyścig odbył się  
w 1923 roku i na początku jego uczestnicy brali w nim udział 
indywidualnie. Aktualnie startują w trzyosobowych zespołach. 
Zanim przejdziemy do tegorocznej rywalizacji, warto przyto-
czyć kilka ciekawostek z przeszłości 24h Le Mans.

Współczesne przepisy nie pozwalają, aby jeden kierowca zasia-
dał za kółkiem dłużej niż 10 godzin. W 1950 roku takie obostrze-
nia jeszcze nie obowiązywały i właśnie wtedy Jean-Louis Rosier 
przejechał 23 godziny i 15 minut z całego wyścigu. Zatrzymał 
się tylko raz, żeby coś zjeść i skorzystać z toalety. W tym czasie 
za kierownicą zastąpił go jego syn Louis Rosier. Panowie wy-
grali cały turniej. 5410.713 km czyli 397 okrążeń – to najdłuż-
szy dystans w historii wyścigu. Pokonano go w Audi R15+ TDI 

w 2010 roku. Tom Kristensen zwany Mr Le Mans wygrał wyścig 
6 razy z rzędu a najstarszy kierowca, który stanął na podium 
miał 68 lat. Był nim Jack Gerber z Republiki Południowej Afry-
ki, który tak zadebiutował w wyścigu. Zwycięstwo wywalczył  
w 2013 roku prowadząc Ferrari 458 Italia GT2. Najtragiczniejszy 
wypadek w historii wyścigu, miał miejsce w 1955 roku, kiedy to 
Brytyjczyk Mike Hawthorn gwałtownie hamując postanowił zje-
chać do boksu, aby zatankować. Jadący za nim Lance Macklin, 
by uniknąć kolizji, wykonał gwałtowny manewr w lewo. Nie za-
uważył jednak, że jechały za nim dwa inne samochody. Jeden z 
nich uderzył w Macklina z prędkością ponad 200 km/h(!) Części 
z rozbitego auta zraniły 120 osób i spowodowały śmierć 80 wi-
dzów. 24h Le Mans przez swoją oryginalność i popularność tra-
fił do popkultury i znalazł się w grach komputerowych, takich 
jak „Race Driver: Grid” a także trafił na kinowy ekran. Był m.in. 

M
O

T
O

R
Y

Z
A

C
JA

49 





inspiracją dla filmu z Christianem Balem i Mattem Damonem –  
„Le Mans ’66” , opowiadającego o wyścigu z 1966 roku i towarzy-
szącej mu rywalizacji teamów firm Ford i Ferrari. 

90. tegoroczna edycja 24-godzinnego wyścigu, odbyła się 11–12 
czerwca Wyścig został zorganizowany przez Automobile Club 
de l’Ouest (ACO). Wzięli w nim udział również polscy zawodnicy. 
W zespole Prema Orlen Team startował Robert Kubica, a w pol-
skim zespole wyścigowym Inter Europol Competition – Jakub 
Śmiechowski. Tegoroczny wyścig 24h Le Mans 2022 okazał się 
szczęśliwy dla Roberta Kubicy, który w klasie prototypów LMP2 
zajął drugie miejsce prowadząc wspólnie z Louisem Deletraz  
i Lorenzo Colombo samochód Oreca 07 – Gibson. W klasyfikacji 
generalnej zajęli doskonałe MP2 – zespołem JOTA.
Na 24h Le Mans, był również nasz kolega Bogusz Kluz, który zro-
bił dokumentację tego co działo się na bacstage’u wyścigu. – Na 
Le Mans trafiłem przez jednego z partnerów polskiego zespołu 
wyścigowego Inter Europol Competition – Tenzi i dla nich też 
docelowo robiłem materiał – mówi Bogusz Kluz. – Wspaniale 
było zobaczyć całą otoczkę , która towarzyszy wyścigowi. Wy-
ścig odbywał się w mieście Le Mans, a rywalizację obserwowa-

ło aż 150 tysięcy osób. Sam wyścig poprzedziła parada ulicami 
miasta, w której udział wzięły wszystkie zespoły oraz kierowcy. 
Będąc członkiem teamu, jako filmowiec i także trochę fotograf, 
obserwowałem to co odbywało się na backstage’u tego wyda-
rzenia. Widziałem pracę całego zespołu: począwszy od osób  
odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków, przez masa-
żystów, po pracę mechaników, osoby  przygotowujące opony, 
felgi, a także inżynierów, czyli osoby, które na komputerach 
monitorowały pracę samochodów, wyścigu, pogody. Zespól 
składał się z 30 osób plus trzech kierowców na jeden samochód. 
W tym  roku wystawione do wyścigu zostały dwa auta. Sam wy-
ścig trwał 24 godziny, gdzie kierowcy zmieniali się co dwie go-
dziny. Natomiast mechanicy byli cały czas w gotowości. Udało 
mi się zobaczyć także wyścig z trybun, byłem w kilku miejscach.  
To co mogę na pewno powiedzieć o Le Mans z tej perspektywy, 
to, że towarzyszą mu niesamowite emocje. Widać, że ludzie, 
którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, naprawdę tym zyją i jesz-
cze się do tego dobrze się bawią.

autor: Aneta Dolega/ foto: Bogusz Kluz, Inter Europol Compe-
tition
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Dynamiczny minimalista
W 1970 ROKU NA ŚWIAT PRZYSZEDŁ RANGE ROVER – NOWA, BARDZIEJ LUKSUSOWA 

WERSJA LAND ROVERA. MODEL WYPOSAŻONY W SILNIK V8, KTÓRY BYŁ TAK DOBRY 

I INNOWACYJNY, ŻE TRAFIŁ JAKO EKSPONAT DO PARYSKIEGO LUWRU. W 2005 ROKU 

ZADEBIUTOWAŁA JEGO SPORTOWA WERSJA. ÓWCZESNY RANGE ROVER SPORT WYPO-

SAŻONY BYŁ TAKŻE W SILNIK V8 O MOCY AŻ 390 KM. W 2013 ROKU POJAWIŁA SIĘ JEGO 

DRUGA GENERACJA, JESZCZE NOWOCZEŚNIEJSZA. ROK PÓŹNIEJ NA ULICE WYJECHAŁ 

RANGE ROVER SVR, CZYLI W TAMTYM CZASIE NAJSZYBSZY PRODUKCYJNY SUV ŚWIA-

TA, HYBRYDA TYPU PLUG-IN. MAMY ROK 2022. PRZED NAMI NOWY, NIEZAWODNY I HY-

BRYDOWY RANGE ROVER SPORT FIRST EDITION.

Minimalizm, dynamika i sportowy charakter – oto jego trzy 
główne cechy. Minimalizm zawiera się przede wszystkim w de-
signie auta. To, co od razu zrobiono w przypadku tego modelu, 
to usunięto wszystkie zbędne ozdoby i postawiono na eleganc-
ką prostotę. Zabieg ten spowodował, że na pierwszy plan wy-
sunęło się kilka wizualnych smaczków: przyciemniane, ukryte  
w obramowaniach szyby, nieprzerwana linia świateł, smukłe cy-
frowe reflektory LED z charakterystycznymi światłami do jazdy 
dziennej i projekcją obrazu, czarny kontrastowy dach, wysuwa-
ne klamki z czujnikiem zbliżeniowym i 23-calowe aluminiowe 
felgi oraz muskularny przód. 

Co do dynamiki nowego Range Rovera to odnajdziemy ją w jego 
nowoczesnym wnętrzu. Konsola środkowa ciągnie się ku pochy-
lonej desce rozdzielczej. Na kierowcę i pasażerów czekają pod-
grzewane i wentylowane przednie fotele z elektryczną 22-punk-
tową regulacją z pamięcią oraz masażem, a także podgrzewane 
i wentylowane tylne fotele z elektrycznym odchylaniem i wy-
giętymi zagłówkami. Wsiadanie i wysiadanie z First Edition jest 
jeszcze łatwiejsze i… ciekawsze. Odpowiada za to funkcja, która 
automatycznie obniża wysokość nadwozia. Dodatkowego kli-
matu wnętrzu samochodu dodają węglowe wstawki z inskryp-
cją First Edition, elementy wykończeniowe w kolorze Satin For-
ged Carbon oraz ambientowe oświetlenie.
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Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie  |  Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 91 852 34 00   |   salon@british-auto.pl

www.british-auto.landrover.pl/contact-us  |          / JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

MOC SILNIKA: 510 KM
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA: 242 KM/H
PRZYŚPIESZENIE: 5,4 S – 100 KM/H
ŚREDNIE SPALANIE: 0,8 – 0,9 L/100 KM
ZASIĘG W TRYBIE ELEKTRYCZNYM: DO 100 KM

Kolejna rzecz, która przykuwa uwagę i bardzo ułatwia jazdę 
kierowcy to ekran dotykowy o przekątnej 13,1 cala, intuicyjny  
w obsłudze z systemem Pivi Pro, który pozwala korzystać w sa-
mochodzie z zalet sztucznej inteligencji. Podróż tym modelem 
Range Rovera na pewno umili system audio 3D Meridian, który 
pozwala się cieszyć dźwiękiem płynącym z 29 głośników. Kolej-
na ważna rzecz to Cabin Air Purificaion Pro, system oczyszcza-
jący powietrze wewnątrz auta, z zanieczyszczeń, alergenów, 
grzybów, bakterii, a także zapachów.
First Edition jak na sportowy charakter jest pojazdem szybkim, 
zwrotnym, stabilnym, ale i bezpiecznym, a komfort jazdy pod-
nosi szereg technicznych udogodnień. Są to, m.in.: adaptacyjny 
tempomat ze wspomaganiem kierowania i zdalny asystent par-
kowania. Model ten jest oczywiście świetnym samochodem te-
renowym. Jego możliwości w tym zakresie są spore, a umożliwia 
mu to szereg wspomagających systemów. I tak Terrain Respon-
se 2 pozwala by samochód, mógł bezproblemowo poruszać się  
z ustawioną przez kierowcę prędkością po śliskich i oblodzonych 
nawierzchniach, system Adaptive Dynamics pomaga wybrać 
tryb jazdy za pomocą ekranu dotykowego, dzięki czemu kierow-
ca ma jeszcze lepszą kontrolę nad pojazdem, co daje pewniejsze 

prowadzenie i szybsze reakcje. Ponadto nowy Range Rover ma 
układ kierowniczy na wszystkie koła, adaptacyjny tempomat 
do jazdy w terenie oraz dynamiczne zawieszenie pneumatyczne  
z systemem Dynamic Response Pro, który poprawia prowadze-
nie, poprzez elektroniczną aktywną kontrolę przechyłów opty-
malizując osiągi na drodze. W modelu tym znajdziemy również 
aktywny mechanizm różnicowy, sterowany elektronicznie o na-
zwie Torque Vectoring by Braking, zapewniający kontrolowane 
pokonywanie zakrętów i prowadzenie nawet w najciaśniejszych 
łukach. Należy też dodać, że Range Rover może przejeżdżać 
przez wodę o głębokości do 900 mm, gdzie kamera 3D, wypo-
sażona w funkcję Wade Sensing, wykorzystuje czujniki umiesz-
czone w lusterkach drzwiowych do powiadomienia, gdy poziom 
wody zbliża się do maksymalnej głębokości pojazdu. 
Podsumowując, nowy Range Rover Sport First Edition to w peł-
ni nowoczesne auto, które nic nie straciło ze swej dawnej świet-
ności, a dzięki technologicznym innowacjom jest jeszcze moc-
niejsze. To także elektryzujące osiągi, które ta hybryda może 
uzyskać, jeżdżąc nawet wyłącznie w trybie elektrycznym. 
autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe



W POLSCE POWSTAJĄ OSTATNIE PROJEKTY, KTÓRE SĄ POŁOŻONE PRZY PIĘKNEJ PIASZCZYSTEJ PLAŻY. JEŻELI DODAMY  

DO TEGO UNIKATOWĄ ARCHITEKTURĘ I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA INWESTYCJI, OTRZYMAMY IDEALNE MIEJSCE  

DO WYPOCZYNKU.

Ustronie Morskie jest jedną z najbardziej znanych miejscowo-
ści nad Bałtykiem, zwłaszcza w zachodniej części naszego kra-
ju. Blisko jest stąd także do Kołobrzegu, Szczecina i Niemiec. 
Szczególnym zainteresowaniem wśród turystów i wczasowi-
czów cieszą się kompleksowe obiekty z basenami i SPA zwłasz-
cza te z bezpośrednim widokiem na morze. 

Inwestycja Baltic Jet – jedyny budowany projekt z bezpo-
średnim wyjściem na plażę
Baltic Jet w Ustroniu Morskim ma niepowtarzalne położenie  
i architekturę. Bezpośrednie sąsiedztwo Morza Bałtyckiego  
z jednej strony i obszaru Natura 2000 z drugiej, na pewno przy-
ciągnie wielu gości z Polski, a także z zagranicy. Takie obiekty 
mają najwyższy wskaźnik obłożenia nad Bałtykiem. Dodając 

do tego oryginalny kształt, inspirowany luksusowym jachtem 
obiekt wyróżni się na polskim wybrzeżu. 

Tylko 108 apartamentów dla koneserów luksusu
Na gości będzie czekać 108 apartamentów. Wszystkie aparta-
menty maja balkony i tarasy. Dzięki dużym i przeszklonym ta-
rasom z barem oraz jacuzzi, wszystkie apartamenty będą miału 
nieograniczony widok na morze.  Na terenie obiektu znajdzie się 
bezpośrednie zejście na plaże. Coraz częściej goście przyjeżdża-
jący nad Morze Bałtyckie oczekują luksusów takich jak baseny, 
sauna, sale fitness albo SPA. Nie zabraknie ich w opisywanym 
przez nas projekcie. Dzięki temu obiekt będzie się cieszył się 
dużą popularnością nie tylko w sezonie wakacyjnym. Nie zapo-
mniano także o naszych najmłodszych gościach, na które będą 

Baltic Jet — unikatowy  
apartamentowiec w kształcie  

jachtu powstaje przy plaży  
w Ustroniu Morskim
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premium home - premium life

Biuro sprzedaży assethome.pl 
+48 500 116 600 

www.balticjetustronie.pl

czekać specjalnie przygotowany pokój zabaw, plac zabaw ze-
wnętrzny i strefa brodzików na basenie.
O poranku będzie można skosztować wyśmienitych śniadań, 
natomiast przy wieczornym zachodzie słońca spróbować roz-
maitych drinków. Nie będzie też problemu z parkowaniem sa-
mochodu, na terenie resortu zostały zaprojektowane zewnętrz-
ne oraz wewnętrzne miejsca postojowe

Inwestycja jako idealna lokata kapitału
Największy wzrost wartości odnotowują apartamenty położo-
ne bezpośrednio przy plaży z widokiem na morze. Ilość apar-
tamentów jaka powstała w Polsce z bezpośrednim zejściem  
na plaże jest niewielka. Takie projekty sprzedają się bardzo 

szybko. W dodatku postępująca inflacja, której w żaden sposób 
nie pokrywa oprocentowanie z lokat bankowych skłania co-
raz więcej osób do szukania innych możliwości inwestowania.  
Jedną z takich jest zakup apartamentów w najlepszych w Pol-
sce lokalizacjach. Mówimy tu o lokalizacji gdzie od plaży dzieli 
nas 15 metrów. Nocleg w takim obiekcie to wydatek minimum 
tysiąca złotych dlatego każdy inwestor śledzi takie unikatowe 
projekty.
Wykończenie apartamentów Baltic Jet w Ustroniu Morskim  
to drewno, szarość i biel. Całość będzie spójna i jednolita. Inwe-
stycja będzie składała się z dużej ilości przeszkleń, która nada 
inwestycji elegancji i lekkości. Baltic Jet zaspokoi gusta najbar-
dziej wymagających klientów.



Spędź lato na swoim
JEŚLI WŁAŚNIE WPADLIŚMY NA POMYSŁ, ŻEBY SPĘDZIĆ WAKACJE W SWOIM APARTAMENCIE, NIE BĘDZIE PROBLEMU  

Z REALIZACJĄ TAKIEGO MARZENIA. MARINA DEVELOPER OFERUJE MIESZKANIA, DO KTÓRYCH KLUCZE MOŻNA MIEĆ  

OD RĘKI LUB DOSŁOWNIE ZA MOMENT – WSZYSTKIE W CIEKAWYCH LOKALIZACJACH.  W SZCZECINIE NA CHĘTNYCH CZEKAJĄ 

INWESTYCJA CLUBHOUSE W DĄBIU I APARTAMENTY 101 NA WARSZEWIE, A NAD MORZEM OSIEDLE PÓŁWYSEP DZIWNÓW. 

CLUBHOUSE, MIESZKANIE A.2.5

CLUBHOUSE
A.2.5 to przytulne mieszkanie na drugim piętrze kompleksu 
mieszkalnego nad Jeziorem Dąbie. Jego metraż to 66 m2, na któ-
rych znajdują się 3 pokoje, w tym duży pokój dzienny z anek-

sem kuchennym i jadalnią oraz łazienka i osobne wc. Deweloper 
umiejętnie rozdzielił część dzienną od sypialnianej. Kolejny atut 
tego mieszkania mieści się właściwie… poza nim, a jest to ponad 
25-metrowy balkon, który otacza lokal z dwóch stron, dzięki 
czemu można na niego wyjść zarówno z salonu, jak i z każdej sy-
pialni. Jest to rozwiązanie dostarczające do wnętrza dużo świa-
tła słonecznego. Umożliwia także prowadzenie bogatego życia 
towarzyskiego, bowiem cały budynek otoczony jest systemem 
podwójnej przesuwnej fasady, która pozwala osłonić się od 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, wyciszyć dźwięki 
otoczenia i cieszyć się powiększonym o balkon mieszkaniem. 
Inwestycja jest już prawie ukończona – trwają prace wykańcza-
jące na klatkach schodowych i realizowane jest zagospodaro-
wanie terenu. Zieleń i infrastruktura rekreacyjna okolicy, m.in. 
ścieżka rowerowa nad jeziorem Dąbie, zielona przestrzeń lot-
niska sportowego i nieco dalej Puszczy Bukowej zachęcają do 
podejmowania aktywności fizycznej i zapewniają spokój i ciszę. 
Inwestycja wpisuje się w ten trend poprzez zastosowanie roz-
wiązań podnoszących izolacyjność budynku i cichobieżnych 
wind, ale również dzięki sąsiedztwu z dąbską mariną i – w nieco 
większej odległości – dąbskim kąpieliskiem. Możliwość zacumo-
wania własnego jachtu pod domem czy dojazdu do pracy łodzią 
to dla miłośników żeglarstwa i innych sportów wodnych wielka 
gratka. Zmotoryzowani również będą zadowoleni: CLUBHOUSE 
mieści się zaledwie 7 minut jazdy samochodem od centrum,  
a przy ul. Przestrzennej znajduje się także przystanek komuni-
kacji miejskiej. 

tel. +48 609 11 30 55
www.marina-developer.pl
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Półwysep Dziwnów
To już ostatni moment, by spędzić wakacje w swoim aparta-
mencie nad morzem, zwłaszcza że mieszkanie A1.9, które pre-
zentujemy, jest świetne nie tylko na weekend, ale także na po-
byt całoroczny. Mieści się w budynku położonym w drugiej linii 
zabudowy od wody, na pierwszym piętrze. Odznacza się wyjąt-
kowo dobrym układem funkcjonalnym, w którym część dzienna 
oddzielona jest od nocnej łazienką i aneksem kuchennym. Jest 
to mieszkanie dwupokojowe o metrażu ok. 40 m2. Połowę po-
wierzchni zajmuje widny pokój dzienny połączony z balkonem 
i jadalnią. Mieszkanie nadaje się zarówno do własnego użytko-
wania, jak i pod inwestycje, bo deweloper nawiązał współpra-
cę z touroperatorem, który zajmie się pełną obsługą wynajmu 
mieszkań na cele turystyczne. 

Kolejne 3 budynki inwestycji są już na bardzo zaawansowanym 
etapie budowy. Na Półwyspie Dziwnów powstanie łącznie aż 
130 apartamentów, które wraz z zagospodarowaniem rekre-
acyjnym osiedla stworzą miejsce spełniające wymogi rodzin  
z dziećmi, miłośników sportów wodnych czy zwierząt, a także 
biznesmenów. Osiedle położone jest nad Zatoką Wrzosowską, 
tuż obok mariny, popularnej restauracji i nadmorskiej plaży. Do-
datkowo inwestycja leży przy Zachodniopomorskim Szlaku Że-
glarskim, a sam Dziwnów jest jednym z najważniejszych ośrod-
ków żeglarstwa i sportów wodnych w kraju. 

Apartamenty 101
Mieszkanie nr 2 mieści się na parterze. Na 82 m2 znajdują się 
3 pokoje. Salon zajmuje aż 31 m2 i posiada wyjścia na 2 balko-

ny skierowane w różne strony i powiększające powierzchnię 
mieszkania o ponad 10 m2. Deweloper ponownie położył nacisk 
na układ funkcjonalny, w którym korytarz łączy wszystkie po-
mieszczenia dziennej i nocnej części mieszkania. Podobnych 
mieszkań w Apartamentach 101 pozostało już zaledwie kilka, 
a wszystkie odznaczają się najwyższym standardem wykoń-
czenia i są już przygotowywane do przekazania kluczy nowym 
właścicielom.
Ta inwestycja to gratka dla wszystkich, którzy chcą połączyć 
komfort mieszkania z dbałością o planetę. Każde mieszkanie 
wyposażono w rozwiązania oszczędzające energię, np. ogrze-
wanie podłogowe i klimatyzację, ale także duże, przesuwne, 
bezprogowe okna, które zapewniają dostęp do naturalnego 
światła słonecznego. Znajdziemy tu także system inteligentne-
go zarządzania przy pomocy smartfona i pompę cyrkulacyjną, 

umożliwiającą szybki dostęp do ciepłej wody. Bezpieczeństwo 
zapewniają dwa systemy: alarmowy i monitoringu, a wygodę 
korzystania z ogródków – gotowe nasadzenia, nawodnienie  
i kosiarka automatyczna. Sąsiedztwo parku Warszewo-Podbórz 
i Puszczy Wkrzańskiej oraz dogodny dojazd do centrum i innych 
dzielnic miasta powodują, że większość mieszkań znalazła już 
nabywców. 
autor: Karina Tessar / foto: materiały prasowe

tel. +48 609 11 30 55, +48 609 11 22 88 
www.marina-developer.pl
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PCG  |  ul. Panieńska 17, Szczecin 
tel.: 735 200 002  |  email: szczecin@pcg.pl 

pcg.pl

Świętowanie  
w Victoria Apartments  

nad jeziorem Dąbie 
BUDOWANE Z POSZANOWANIEM NATURY, OTULONE DZIKĄ PRZYRODĄ, ULOKOWANE TUŻ PRZY LINII BRZEGOWEJ JEZIORA 

DĄBIE – PIERWSZE OSIEDLE Z WIDOKIEM NA WODĘ W SZCZECINIE – JUŻ GOTOWE. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO 

ETAPU INWESTYCJI VICTORIA APARTMENTS ZGROMADZIŁO WYJĄTKOWYCH GOŚCI. 

Szczecin zwraca się ku wodzie i jest to trend, który widać  
od wielu lat – zarówno w sferze kultury, rozrywki, gastronomii, 
jak i budownictwa. Victoria Apartments, czyli osiedle położo-
ne nad samym jeziorem Dąbie to przykład inwestycji budowa-
nej zgodnie z nurtem Floating Garden 2050, który odwołuje się 
do niesamowitego bogactwa natury wokół Szczecina. Zgodnie 
z ideą pływającego ogrodu miasto odpowiedzialnie podchodzi 
do gospodarowania zasobami naturalnymi, a dbałość o ochro-
nę środowiska i inwestycje podnoszące jakość życia stawia jako 
priorytet. 
Szczecin: miłość od pierwszego wejrzenia
Tę ideę przyświecającą rozwojowi miasta, a także jego niesa-
mowite położenie oraz wyjątkowy, żeglarski charakter samego 
jeziora Dąbie docenił kilka lat temu inwestor, firma deweloper-
ska PCG z Wrocławia. Wrażenie na nim zrobiła dzika przyroda,  
a także niepowtarzalny widok na zacumowane żaglówki.  
To wtedy jej prezes, Piotr Baran, wyobraził sobie osiedle, które 
wyrośnie tuż przy marinie.  
– Cztery lata temu jako żeglarz, stanąłem tutaj nad jeziorem 
Dąbie i zachwyciłem się tym unikatowym na skalę Europy miej-
scem. Bardzo chcieliśmy tu budować i włączyć się w strategię 
i wizję miasta opartą o zieleń i wodę. Z dumą pokazujemy dziś 
efekty naszych działań – mówił Piotr Baran, prezes PCG S.A. 
podczas uroczystego zakończenia pierwszego etapu budowy 
osiedla Victoria Apartments. 
Na evencie pojawili się m.in. przedstawiciele władz miasta, miej-
skiego wydziału urbanistyki i architektury, szczecińskiego i za-
chodniopomorskiego biznesu oraz honorowi konsuowie. Obecny 
na wydarzeniu wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz przyznawał, 
że działania firmy są wspólne z wizją obraną przez Szczecin,  
a długofalowa strategia dolnośląskiego dewelopera i dbałość 
firmy o naturę dookoła inwestycji i budowanie z jej poszanowa-
niem robią wrażenie. 
W trakcie spotkania goście mieli okazję zwiedzić osiedle – wejść 
i odpocząć na imponującym tarasie widokowym z rozległym 
widokiem na marinę i żaglówki, a także odwiedzić eleganckie 
mieszkanie pokazowe i poznać efekt wykończenia apartamentu 
pod klucz, jaki proponuje deweloper. Wydarzenie uświetnił wy-
stęp smyczkowej orkiestry kameralnej Baltic Neopolis Quartet, 
która dała koncert na jednym z balkonów inwestycji.
Dziesięć metrów od jeziora Dąbie 
Na osiedle Victoria Apartments składają się cztery wysokiej 
klasy apartamentowce. Znajdują się w nich 83 apartamenty  
i 2 lokale handlowo–usługowe. Metraże mieszkań zaczynają się 
od 40,47 m² i sięgają 69,87 m². W ofercie do wyboru są funkcjo-
nalne układy: 2–, 3–, 4 – pokojowe, a każdy apartament może 
zostać zaprojektowany pod klucz.

Inwestycja  zlokalizowana na Prawobrzeżu, tuż przy Parku Kra-
jobrazowym Doliny Dolnej Odry i bezpośrednio nad jeziorem 
Dąbie, zachwyca żeglarskim klimatem i jednocześnie tym, jak 
świetnie jest skomunikowana z resztą miasta – do centrum  
dojedziemy zaledwie w kwadrans. 
Goście docenili jakość i dbałość o części wspólne. Uwagę przy-
kuły także przestronne, przeszklone balkony z dodatkowym 
miejscem na przechowywanie i inteligentne rozwiązania, jakie 
zastosował na osiedlu deweloper, czyli system smart home. Po-
zwala on m.in. przy pomocy aplikacji w telefonie czy tablecie 
na zdalne sterowanie oświetleniem sufitowym i ogrzewaniem, 
a także zdalne połączenie telefonu z domofonem w przypadku 
nieobecności w mieszkaniu.  
Pierwsi mieszkańcy osiedla odebrali już klucze do swoich apar-
tamentów. Wciąż jest szansa, by zostać ich sąsiadami – w ofer-
cie znajdziemy jeszcze kilka mieszkań na sprzedaż. Oddanie 
drugiego etapu Victoria Apartments przewidziane jest na IV kw. 
2022 r. 
Jeszcze więcej mieszkań nad wodą
PCG to inwestor wywodzący się z Dolnego Śląska. Dotychczas 
od ponad 30 lat swoją działalność prowadził przede wszystkim 
we Wrocławiu i Legnicy. Osiedlem Victoria Apartments roz-
począł swoją przygodę ze Szczecinem. Firma zapowiedziała 
następne inwestycje mieszkaniowe na terenie Kępy Parnickiej  
i Wyspy Zielonej. To kolejne projekty w portfolio PCG, które re-
alizowane będą nad wodą. 
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URSZULA I SPÓŁKA
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ,
DOMÓW I BIUR

WWW. URSZULAISPOLKA .PL

731 956 551



Zatrudniani dotąd obywatele Ukrainy i pozostałych sąsiednich 
krajów nie zaspokajają polskiego rynku pracy. Dlatego nasi 
klienci obecnie skłaniają się ku pracownikom z Azji. I mają rację, 
ponieważ obywatele z Dalekiego Wschodu są pracowici, lojalni 
i zmotywowani – mówi Albin Majkowski, Prezes Zarządu w Tax 
Lion.
Ta znana szczecińska kancelaria prawno-podatkowej rozwija 
aktualnie drugą linię biznesową jako agencja pracy AVIRKA HR 
Agency. Zajmuje się ona m.in. wsparciem klientów w pozyski-
waniu, legalizacji i rozliczaniu płac pracowników z Indii i Filipin.
Doświadczenie w pracy z obywatelami tych krajów zdobyłam 
przy projekcie Polimery Police. Byłam zatrudniona przez głów-
nego wykonawcę – koreańską firmę Hyundai Engineering i od-
powiadałam za procesy rekrutacji, zatrudnienia i zarządzania 
załogą na budowie. Stąd doświadczenie z procedurami, ale i w 
kontaktach z obywatelami tych odległych krajów. Są oni świet-
nymi pracownikami. Zrozumiałam, że są także przyszłością pol-
skiego rynku pracy – stwierdziła Marlena Kaczmarek, dyrektor 
personalny w kancelarii Tax Lion i agencji pracy AVIRKA HR. 
AVIRKA HR pozyskuje pracowników w takich branżach, jak spa-
walnictwo i offshore, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia, 
opieka medyczna, a nawet IT. Obecnie agencja zaangażowana 
jest nawet w rządowy projekt, gdzie dostarcza wysokiej klasy 
spawaczy do projektu offshore. AVIRKA HR zatrudniaperfekcyj-
nych rekruterów, którzy na miejscu – w Indiach i na Filipinach 
rozmawiają i weryfikują kandydatów. Są to zatem sprawdzone 
osoby ze sprawdzonymi kwalifikacjami.
Ponadto zarząd AVIRKA HR powołał do działania fundację HOPE 
Phillipines, która wspiera samą Ambasadę Filipin w działaniach 
na rzecz zatrudniania pracowników z tego kraju w Polsce. Dy-
rektor Marlena Kaczmarek wspiera ambasador Filipin swoją 
wiedzą w zakresie prawa pracy oraz doświadczeniem w szeroko 

pojętej dziedzinie HR. Jesteśmy niesamowicie dumni ze współ-
pracyz Panią Ambasador, że darzy nas zaufaniem i szacunkiem. 
Chcąc kontynuować współpracę na najwyższych szczeblach 
rządowych obu krajów, jesteśmy w trakcie zawiązywania Pol-
sko-Filipińskiej Izby Gospodarczej. Jej celem jest inspirowanie  
i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlo-
wych pomiędzy obydwoma krajami. Skupiamy się również na 
wypracowaniu jednolitych, obustronnych porozumień ułatwia-
jących pracownikom z Filipin podejmowanie pracy w Polsce,  
a polskim przedsiębiorcom dostęp do pracowników – dodaje 
Edyta May, Prezes AVIRKA HR.
–Wszyscy mamy podobne potrzeby i marzenia. Wszyscy pra-
gniemy czuć się bezpiecznie, chcemy być doceniani, szanowani. 
Polityka zarządzania różnorodnością, mimo że do Polski trafiła 
na początku lat 90. wraz z wejściem międzynarodowych kon-
cernów, które otwierały u nas swoje przedstawicielstwa i wpro-
wadzały zachodnie standardy związane z zarządzaniem ludźmi 
oraz budową kultury organizacyjnej, dziś nie jest już tylko poli-
tyką „nice to have”, ale „must”. Starzenie się społeczeństwa pol-
skiego oraz szybkie tempo zmian technologicznych wymuszają 
na pracodawcach nowe podejście do zarządzania talentami i ka-
drami w ogóle. Firmy przyszłości to firmy otwarte na różnorod-
ność, oparte na włączającej kulturze organizacyjnej, czerpiącej 
z niej swoją siłę. Choć z każdym rokiem przybywa firm, które 
wdrożyły rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością, 
wypracowały kierunki działań i własne programy, wciąż jednak 
nasz rynek pracy potrzebuje pracowników – tłumaczy Marlena 
Kaczmarek i zaprasza jednocześnie do kontaktu z agencją pra-
codawców, którzy cierpią na niedobór pracowników. 
foto: Ewelina Prus

Grupa Doradcza Tax Lion 
Biurowiec Aloha ul. Janosika 17 , 71-424 Szczecin

e-mail : biuro@taxlion.pl  |  Tel. +48 91 4222022  |  Tel. Kom. +48 536444222
www.taxlion.pl

MARLENA KACZMAREK 
– EKSPERT W ZAKRESIE 

SZEROKO ROZUMIANEGO 
PRAWA PRACY I ZARZĄ-

DZANIA ZASOBAMI LUDZ-
KIMI. W TAX LION KIERUJE 

DZIAŁAMI KADR  
I PŁAC ORAZ LEGALIZACJI. 

ZAJMUJE SIĘ TAKŻE CO-
ACHINGIEM KARIERY.

Czy pracownicy  
z Azji to przyszłość 

dla polskich  
przedsiębiorców?

„KTO NIE IDZIE DO PRZODU, TEN SIĘ COFA” POWIEDZIAŁ KIE-

DYŚ J. W. GOETHE, A „WIELKI SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO” 

WYJAŚNIAJĄC TĘ MYŚL, DODAJE: „TEN, KTO NIE PODNOSI STA-

LE SWOICH KWALIFIKACJI, NIE JEST DYNAMICZNY I TWÓR-

CZY, CORAZ MNIEJ ZNACZY W ŻYCIU SPOŁECZNYM”. POLSKA 

Z RYNKU PRACODAWCY STAŁA SIĘ RYNKIEM PRACOWNIKA. 

TAKA SYTUACJA CIESZY KANDYDATÓW DO PRACY, JEDNAK 

NIE SPRZYJA POLSKIM PRZEDSIĘBIORCOM. 

ALBIN MAJKOWSKI I EDYTA MAY
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Grand Laola Spa
ul. Grunwaldzka 10  |  72-346 Pobierowo

tel. 91 386 41 75

Odpoczynek dla wymagających
PIĘKNA PIASZCZYSTA PLAŻA, KLIFY, MORSKA WODA, KOJĄCY SZUM FAL I ROMANTYCZNE ZACHODY SŁOŃCA. W TAKICH 

OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY WYPOCZYNEK NABIERA SPECJALNEGO ZNACZENIA. TAKIE MIEJSCE ODNAJDZIEMY CAŁKIEM 

NIEDALEKO, BO W POŁOŻONYM NAD BAŁTYKIEM POBIEROWIE. W TYM NADMORSKIM KURORCIE WARTO ZATRZYMAĆ SIĘ  

NA DŁUŻEJ, A NAJLEPIEJ W TAKIM MIEJSCU JAK GRAND LAOLA.

Grand Laola, to położony nad brzegiem morza, stylowo zapro-
jektowany kompleks hotelowy z apartamentami premium i SPA. 
Idealna propozycja dla wymagających klientów, szukających 
wysokiej jakości usług, którzy cenią sobie odpoczynek w oto-
czeniu przyrody. – Laola to obiekt raczej dla dorosłych osób – 
mówi Dorota Klupsz, Dyrektor Zarządzający Grand Laola Spa.  
– Nie mamy profilu rodzinnego. To miejsce, w którym można 
oderwać się od codzienności, zregenerować siły.

Wypoczynek w Laoli, połączony z nadmorskim pejzażem może 
być niezapomnianym przeżyciem. Gwarantuje to także szereg 
atrakcji, które resort gwarantuje gościom. Komfortowe, bogato 
wyposażone pokoje, smaczna regionalna kuchnia oraz szeroki 
wybór zabiegów na twarz i ciało. Do tego nowoczesna strefa 
Wellness & SPA wyposażona w basen, jacuzzi, tężnię solankową 
i dwa rodzaje sauny (sucha i mokra). – Oferta jest bardzo sze-
roka – zapewnia dyrektor. – Goście mogą skorzystać z bogatej  
oferty zabiegów na ciało, w tym z wszelkiego rodzaju masaży 
także wodnych, peelingów, kąpieli ozonowych, kwasowęglo-
wych i borowinowych. Szczególnie popularnym zabiegiem jest 
wyszczuplająca i ujędrniająca endermologia. Co do zabiegów 
na twarz, to ich jest także szeroki wybór, a nasi kosmetolodzy 
pracują na renomowanych gabinetowych kosmetykach firmy 
Dermatologica. 

Laola w ramach tej działalności organizuje turnusy rehabilita-
cyjne, gdzie część zdrowotno-relaksacyjna jest wzbogacona  

o ofertę kulturalno-rozrywkową. Dla tych gości, którzy jednak 
cenią sobie spokój i intymność, SPA oferuje VIP room. – To bar-
dzo fajne pomysły na spędzenie czasu we własnym kameralnym 
gronie albo we dwoje – zachwala Dorota Klupsz. – Do dyspozycji 
gości jest jacuzzi, sauna i strefa relaksu. Dodatkowo tak spę-
dzony czas umili czekająca w VIP roomie butelka dobrego, mu-
sującego wina.

Grad Laola nie tylko dba o ciała i dusze swoich klientów, ale tak-
że o podniebienie. Temu służy restauracja a’la Carte, w której 
menu odnajdziemy proste, choć wykwintnie podane potrawy 
przygotowane wyłącznie ze świeżych i lokalnych produktów, 
co szczególnie powinno cieszyć smakoszy ryb i owoców morza. 
Natomiast przekąski rodem z amerykańskiego dinnera odnaj-
dziemy w barze należącym do hotelowej kręgielni. Pizza, bur-
gery, hot dogi, pancakes, a do tego desery i koktajle, również 
alkoholowe oraz świetna zabawa na kilku profesjonalnie przy-
gotowanych torach do gry w kręgle. – Organizujemy różnego 
rodzaju uroczystości, w tym imprezy, spotkania i konferencje 
biznesowe – dodaje dyrektor. – Dysponujemy bardzo dobrze 
wyposażoną salą konferencyjną mogącą pomieścić nawet 80 
osób. Jesteśmy właściwie przygotowani na każdą okoliczność,  
a z atrakcji Laoli mogą korzystać również osoby, które nie są 
hotelowymi gośćmi. Na koniec, ważna informacja: jesteśmy 
otwarci i dostępni przez cały rok. 

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska - Majchrowicz
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Włoska gościnność
TO MIEJSCE, GDZIE NIE TYLKO POZNAMY TOSKAŃSKĄ KUCHNIĘ OD JEJ NAJLEPSZEJ STRONY, ALE TAKŻE RESTAURACJA,  

W KTÓREJ KLIMAT I DUCH WŁOSKIEJ GOŚCINNOŚCI WITA NAS JUŻ OD PROGU. ROSSO FUOCO ZDOBYWA PODNIEBIENIA  

I SERCA ZNAKOMITYMI DANIAMI Z NAJPIĘKNIEJSZEJ CZĘŚCI ITALII ORAZ WŁAŚNIE OTWARTOŚCIĄ NA GOŚCI.
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Rosso Fuoco
Wielka Odrzańska 18A/U  |  70-535 Szczecin

info@rossofuoco.eu | tel.: 608 300 830
/ rossofuocoszczecin |  www.rossofuoco.eu

W lokalu prowadzonym przez dwóch rodowitych 
Włochów, z równie włoskim szefem kuchni, roz-
smakujemy się w daniach mających swoje korzenie 
w Toskanii, z pysznymi owocami można i truflami 
na czele. Będziemy mogli spróbować, któregoś  
z wybornych koktajli i win a dla naszych spragnio-
nych psich podopiecznych zawsze znajdzie się mi-
ska wody, a nawet kanapa. Gospodarze Rosso Fu-
oco nie tylko kochają ludzi i pragną, by zawsze byli 
najedzeni i szczęśliwi. Ale uwielbiają też zwierzęta 
i to one, a w szczególności psy, są tu niemal trak-
towane na równi z pozostałymi gośćmi restauracji. 
Nie trzeba już zostawiać swojego pupila w domu, 
by wyjść na obiad czy kolację do restauracji. Teraz 
można wspólnie celebrować posiłek, niezależnie 
od pory dnia i okoliczności.
foto: Alicja Uszyńska, materiały prasowe
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Zdrowo, smacznie i razem
RAZEM PLACE FOR US TO PRZYSTAŃ DLA WSZYSTKICH POSZUKUJĄCYCH NIEPOSPOLITYCH DOZNAŃ KULINARNYCH. TO BI-

STRO, KTÓRE PRZYGOTOWUJE POSIŁKI DLA GOŚCI Z ABSOLUTNEJ POTRZEBY SERCA, Z MIŁOŚCI DO JEDZENIA I POTRAW WY-

NIESIONYCH Z RODZINNEGO DOMU. TO ŚWIEŻE PRODUKTY, UKŁON W STRONĘ ZDROWEJ KUCHNI I FASCYNACJA DALEKOW-

SCHODNIMI SMAKAMI. 

To pyszne i przyjemnie urządzone miejsce serwujące śniadania, 
lunche i obiady, usytuowane na parterze równie klimatyczne-
go biurowca Aloha. Prowadzą je trzy przyjaciółki: siostry Joan-
na Gryckiewicz i Urszula Bielawska oraz Magdalena Lisowska. 
Panie, choć każda wcześniej zajmowała się zawodowo czymś 
innym, w końcu zrealizowały swoje kulinarne marzenie o wła-
snym miejscu, w którym można zjeść nie tylko smacznie, ale  
i zdrowo. –  W naszej kuchni dominują dwa nurty. Pierwszy to 
bardzo zdrowa żywność, raw food’owa, makrobiotyczna, prze-
twarzana w bardzo niskich temperaturach, na temat której się 
specjalnie przeszkoliłyśmy – mówi Joanna Gryckiewicz. – Przy-
kładem takiego gotowania jest jedna z naszych propozycji na 
śniadanie – granola żywa. Nie jest przetworzona chemicznie,  
za to jest bezglutenowa, a przygotowujemy ją na własnoręcznie 
przez nas sporządzonym mleku migdałowym. Mamy również 
m.in. zupę mocy, ugotowaną na warzywach zgodnie z zasadami 
diety 5 przemian, z makaronem z surowych warzyw. 

Drugi nurt to dania inspirowane Azją, zawierające jakiś element 
z kuchni z tamtego regionu świata. – Menu układałyśmy same  
i są to rzeczy, które wyniosłyśmy z rodzinnego domu – tłumaczy 
Urszula Bielawska. – W naszej rodzinie dominowały dwa typy 
kuchni, jedna ze strony mamy i zupełnie inna ze strony ojca. 
Rodzina mamy mieszkała w Chinach, stąd te azjatyckie inspi-
racje, ale też i przepisy, sięgające aż lat 50., ubiegłego wieku.  
Po powrocie do Polski dziadek próbował odtworzyć te smaki, 
co w czasach komunistycznych nie było łatwe, gdyż dostępność 
składników była niewielka. Jako że był człowiekiem zdetermi-
nowanym, mającym przyjaciół na całym świecie, otrzymywał  
od nich paczki z produktami i przyprawami niedostępnymi  
w Polsce. Co sobotę szykował obiad rodzinny, składający się  

z 5 - 6 dań, wcześniej, przez tydzień budując menu. Druga kuch-
nia, która u nas dominował to kuchnia kresowa. Nasza babcia 
była prawdziwą kucharką, bardzo przedsiębiorczą kobietą, któ-
ra nawet w obliczu wojny potrafiła się świetnie zorganizować. 
Poza tym też cudownie gotowała.

Atmosfera panująca w domu przeszła na obie siostry, dlatego 
panie postanowiły, że będą osobiście gotować dla gości. – Go-
towanie w naszym przypadku przyszło bardzo naturalnie. W na-
szym rodzinnym domu było traktowane jako przyjemność, a nie 
jako obowiązek – mówi z uśmiechem Joanna Gryckiewicz. – Ja 
jestem wręcz ekstremistką w kuchni, gdyż przygotowuję więk-
szość rzeczy od podstaw. Mam własne warzywa, zioła. Sama 
robię przetwory, kiszonki. Uwielbiam to. 

Ten azjatycki styl oraz domowy klimat odnajdziemy w potra-
wach znajdujących się w karcie, czy będą to bułeczki bao, zupa 
pho czy sałatka azjatycka. – Pojawiają się u nas także dania spo-
za karty – wyznaje Urszula Bielawska. – Są dostępne okazjonal-
ne albo sezonowo, o czym wcześniej informujemy na naszych 
mediach społecznościowych. 

Bistro Razem jak też sama nazwa wskazuje, hołduje wspólnym 
posiłkom. Nawet wnętrze jest tak zaprojektowane, by goście 
mogli widzieć kuchnię – Nie mamy tajemnic – mówią współwła-
ścicielki bistra. – Jedzenie jednoczy ludzi, sadza przy wspólnym 
stole. Na tego rodzaju celebracji również nam zależy.
autor: Aneta Dolega / foto: Alicja Uszyńska

Razem Place For Us
Jerzego Janosika 17   |  71-424 Szczecin

tel.: 887 669 959  |  razemplaceforus@gmail.com
/RAZEM-place-for-us-101623885879191
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Gabinet  
Beauty hand & feet

Katarzyna Woźniak

zabiegi podologiczne  
odciski, modzele, nagnioty, wrastające paznokcie,

klamry ortonyksyjne, usuwanie brodawek wirusowych,
rekonstrukcja paznokci

 
 

pedicure kosmetyczny

pedicure hybrydowy

manicure hybrydowe

manicure 

ul. Bema 11, szczecin
tel: 883 636 433  |  tel: 91 48 91 682



Zielony, wstrząśnięty  
i orzeźwiający

SMASH! TO NIE TYLKO BOJOWY OKRZYK HULKA — WIELKIEGO, ZIELONEGO SUPERBOHATERA. W BARMAŃSKIM ŻARGONIE 

SMASHAMI NAZYWAMY KOKTAJLE, KTÓRE WSTRZĄSAMY W SHAKERZE RAZEM ZE ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI. TECHNIKA SZYKOWA-

NIA TAKIEGO NAPOJU ZAZWYCZAJ NIEWIELE RÓŻNI SIĘ OD INNYCH TEGO TYPÓW DRINKÓW. NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ABY 

SHAKEREM „PRACOWAĆ” DUŻO INTENSYWNIEJ. TAK ABY KOSTKI LODU TŁUKĄCE SIĘ W JEGO WNĘTRZU BEZLITOŚNIE WYCI-

SNĘŁY OLEJKI ETERYCZNE Z WRZUCONYCH DO ŚRODKA LIŚCI. 

Smashe swoją popularność zdobywały w czasach prohibicji  
w USA, kiedy to Al Capone raczył się Southsidem – koktajlem, 
którego nazwa pochodziła od południowej dzielnicy Chicago, 
czyli miejsca, gdzie ów słynny gangster prowadził najwięcej „in-
teresów”. Wspomniany koktajl to właśnie smash, przygotowa-
ny z ginu, cukru, cytryny i świeżej mięty. Niemniej, Al Capone 
nie był pierwszym entuzjastą ziołowych napojów, ich historia 
sięga znacznie dalej w przeszłość. O smashach, a dokładniej  
o Whisky Smash pisał w swojej książce, pod koniec XIX wieku, 
Jerry Thomas — ojciec współczesnego barmaństwa. Ten akurat 
drink, choć w założeniu prosty, w literaturze pojawiał się w wie-
lu wersjach, różniąc się od siebie proporcjami, ilością mięty, do-
datkiem cytryny, szklanką, w której powinien być serwowany,  
a nawet rodzajem lodu. Korzenie smashów sięgają jednak jesz-
cze dalej, można śmiało założyć, że wywodzą się one z Julepów. 
Biorąc pod uwagę tę kilkusetletnią tradycję miętowych koktajli, 
z pewnością może zaskoczyć fakt, że powstanie jednego z naj-
bardziej znanych smashów — Gin Basil Smasha, datujemy na rok 
2008. 

Ten genialny w swej prostocie koktajl, którego twórcą jest Jörg 
Meyer, składa się z ginu, soku z cytryny, syropu cukrowego i so-
lidnej garści świeżej bazylii. Na to połączenie składników Meyer 
wpadł nieco przypadkiem. Poszukiwał nowych smaków i ekspe-
rymentował z Whisky Smashem, którym rok wcześniej raczył się 
w nowojorskim koktajl barze. W międzyczasie przypomniał so-
bie o nietypowej ozdobie, którą sugerował do jednego ze swoich 
drinków wytwórca francuskich ginów — gałązce bazylii. Choć 
na pierwszy rzut oka wydawało się to mało apetyczne, postano-
wił zaryzykować. W pierwszej kolejności wypróbował miksturę 
w połączeniu z whisky. Nie był to najlepszy pomysł, wobec tego 
Meyer zaryzykował jeszcze raz. Tym razem podmienił whisky na 
gin, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Koktajl był nie tylko 
smaczny, ale i orzeźwiający, świetnie zbalansowany, a bazylia 
nadała mu przyciągający wzrok zielony kolor. Nie potrzebował 

wymyślnej dekoracji, żeby zwracać na siebie uwagę, a goście w 
barze szybko zaczęli pytać „co to za zielony drink?”. Basil Smash 
został zaserwowany po raz pierwszy wiosną 2008 roku w ham-
burskim Le Lion, pod nazwą Gin Pesto, ale autor drinka za datę 
„narodzin” przyjął 10 lipca 2008 roku, kiedy zamieścił o nim post 
na swoim blogu — już pod nazwą Gin Basil Smash. Nie minęło 
dużo czasu. Koktajl jest znany i chętnie pijany na całym świecie. 

Lato to sezon orzeźwiających koktajli i tu z pomocą przybywa 
POSHE Drinks. Naturalne, odpowiednio spreparowane skład-
niki zapewniają wyśmienity smak, a zamkniętą butelkę można 
zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie jest okazja do celebrowa-
nia. Wszystkie miksy POSHE Drinks można pić w wersji z al-
koholem lub bez. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę  
www.poshedrinks.com.

foto: Bogusz Kluz



Na fali podwodnych smaków –  
3 urodziny Oceanarium 

WŁOSKA KULTURA APERITIVO W ZACHODNIOPOMORSKIM WYDANIU, DANIA ZE SPECJALNĄ DEDYKACJĄ OD NEPTUNA,  

W KOŃCU KAWA OPRÓSZONA 23-KARATOWYM ZŁOTEM. TAKA PROPOZYCJA CZEKA NA TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH MIĘ-

DZYZDROJE. OCEANARIUM, TO NIE TYLKO ZAPROSZENIE DO MAGICZNEGO PODWODNEGO ŚWIATA, ALE RÓWNIEŻ DROGA  

DO ODKRYWANIA NOWYCH SMAKÓW I KULINARNYCH SENSÓW. 

Kucharze zabierają gości w podróż dookoła świata bez koniecz-
ności kupowania biletów lotniczych. Doskonale zdają sobie 
sprawę, że podróże to nie tylko miejsca oraz ludzie, ale smaki – 
lokalna kuchnia i kulinarne ciekawostki przywiezione z podróży. 
W taki sposób otwiera się pole do eksperymentów. Poznajcie 
sekrety miksologii i kuchni śródziemnomorskiej. Zaczynamy od 
wizyty u Neptuna. 
Krewetki, choć małe, dają szerokie pole do kulinarnego popi-
su. To prawdziwy rarytas! W menu obok klasyka gatunku, czyli 
koktajlu z krewetek uwagę przykuwają owoce morza w niety-
powych wersjach. Krewetki doskonale sprawdzają się w towa-
rzystwie mango i chilli. Ciekawą propozycją jest tzw. Warkocz 
Wenus. Krewetki występują wówczas na spaghetti z cukinii  
w sosie śmietanowym z curry. Receptura Przysmaku Neptuna 
pozostaje tajemnicą szefa kuchni. Trudno się o niej pisze i mówi, 
ale najlepszą rekomendacją są reakcje podniebienia. 
Dla wszystkich, którzy wolą trzymać się lądu niż wody, przy-
gotowano znakomitą golonkę wieprzową w piwie i kacze udka 
duszone w smalcu. Uwagę wielbicieli klasycznych rozwiązań 
przyciągnie z pewnością stek z polędwicy wołowej w sosie z zie-
lonego pieprzu.
W menu nie brakuje również propozycji kulinarnych prosto ze 
słonecznej Italii. Cienkie, okrągłe ciasto z sosem pomidorowym, 

różnymi dodatkami, zapiekane w piecu skutecznie zaspokaja 
apetyty podsycone nadmorskim klimatem. Coś dla siebie znaj-
dą wielbiciele ostrych smaków (Don Vito na ostro) i rybnych po-
łączeń łososia z mozzarellą, gorgonzolą i kaparami. W polskiej 
wersji kultury aperitivo nie zabrakło również koktajli, które 
pobudzają receptory smakowe i są wspaniałym przystankiem  
na drodze pełnej smaków. 

Czego szukają gwiazdy? Przede wszystkim nowości i luksusu. 
W jednym z najwyższych wieżowców i jednocześnie najbardziej 
luksusowych hoteli na świecie, Burj Al Arab, można wypić fili-
żankę cappuccino z dodatkiem płatków złota. Podobne przy-
smaki znajdziecie w Międzyzdrojach. Ozłocona kawa to sposób 
na zaskoczenie i niezapomniane przeżycia. Kuchnia oferuje 
również możliwość przygotowania własnego kulinarnego dzieła 
sztuki z dodatkiem srebra. 
Wiele dla pomysłu łączenia lodów z owocami zrobił francuski 
mistrz kulinarny Auguste Escoffier. Restauracja w Oceanarium 
kontynuuje tradycje. Zimne kremowe słodkości łączą się ze 
smakami ciepłych owoców. Gra temperatur tylko wzmaga ape-
tyt na więcej i więcej!
foto: materiały prasowe

Ul. Bohaterów Warszawy 16B  |  72-500 Międzyzdroje 
tel: 512-755-809  |  e-mail: biuro@oceanarium.com.pl

www.oceanarium.com.pl
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Prawdziwie włoska kuchnia  
w centrum miasta

PLAC BRAMA PORTOWA 1  |  70-225 SZCZECIN  |  TEL. 726 808 408

WWW.FORNONERO.SZCZECIN.PL

            FORNONERO.SZCZECIN



Pięć najmodniejszych  
zabiegów tego roku

ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ZACZYNAJĄ BYĆ CORAZ BARDZIEJ POWSZECHNE, POŻĄDANE I ROZPOZNAWANE – ZYSKUJĄ 

NAWET SWOJE WŁASNE HASHTAGI JAK #USTANAPŁASKO ALBO #WAMPIRZYLIFTING. FIRMY PRODUKUJĄCE SPRZĘT MEDYCZ-

NY NIE USTAJĄ W WYŚCIGU TECHNOLOGII, CO OZNACZA NIC INNEGO JAK – CORAZ WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI. ZABIEGI ZACZYNA-

JĄ PRZYNOSIĆ JESZCZE SZYBSZE EFEKTY, JESZCZE BARDZIEJ NATURALNE ZMIANY I – CO DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE  – ZACZY-

NAJĄ DAWAĆ NASZYM PACJENTOM JESZCZE WIĘCEJ SATYSFAKCJI. 
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Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl

www.klinikazawodny.pl

Po co korzystać z przestarzałych metod, pytają entuzjaści, jeśli 
można zaufać klinice, która śledzi trendy za nich? Sprzęty, za-
biegi i technologie, które wprowadzamy do naszej oferty w Kli-
nice Zawodny to zawsze te sprawdzone, bezpieczne i skutecz-
ne. Chcesz zatem przekonać się, jakie są najmodniejsze zabiegi 
tego sezonu letniego? 

FMS, czyli mięśnie jak u Schwarzeneggera
Poprawa napięcia skóry, działanie na wszystkich jej warstwach, 
fale pomagające zrzucić zbędny tłuszczyk, ale… tkanka mię-
śniowa? Okazuje się, że jak najbardziej tak. Otóż medycyna 
estetyczna teraz pozwala nie tylko modelować sylwetkę, ale 
także kształtować mięśnie. Nasz sprzęt dzięki wykorzystywa-
nej autorskiej technologii FMS podczas półgodzinnego zabiegu 
sprawia, że mięśnie wykonują od 20 000 aż do 60 000 skurczy. 
Silne pole elektromagnetyczne powoduje skurcz mięśni, silnie 
i głęboko je stymulując, a jednocześnie doprowadza do lipoli-
zy komórek tłuszczowych. Nasi specjaliści dokładają do całego 
procesu także swoją wiedzę i doświadczenie — technologia 
FMS przynosi spektakularne efekty w połączeniu z redukujący-
mi tkankę tłuszczową falami Coolwaves w innych dostępnych 
w naszej Klinice zabiegach. Programy technologii łączonych to 
nasza specjalność. Plany zabiegowe, jakie tworzą nasi eksperci 
to gwarancja szybciej osiąganych i skuteczniejszych efektów. 
Możesz pochwalić się zgrabną sylwetką jeszcze tego lata.

TATUAŻ już nie na zawsze
W Klinice Zawodny w Szczecinie posiadamy aż dwa lasery  
pikosekundowe amerykańskich firm Cutera i Cynosure, które 
są wiodącymi laserami do usuwania tatuaży, cieszącymi się 
największym uznaniem w branży. Te dwa potężne lasery to in-
nowacyjne urządzenia, które z taką samą łatwością pozbędą 
się ze skóry tatuaży czarnych i kolorowych, świeżych i starych. 
Najnowszej generacji lasery pikosekundowe różnią się od star-
szych modeli nie tylko większą skutecznością, ale także więk-
szym bezpieczeństwem zabiegu. Użycie laserów dostępnych  
w naszej Klinice wymaga mniejszej liczby powtórzeń niż w przy-
padku laserów poprzedniej generacji. Ponadto lasery pikose-
kundowe posiadają najkrótszy impuls, mierzony właśnie w pi-
kosekundzie, który to sprawia, że podczas zabiegu nie dochodzi 
do termicznego podgrzania tkanek, a co za tym idzie — także 
do podgrzania barwnika, który w niektórych przypadkach może 
powodować toksyczne reakcje i powikłania. Zabieg laserowego 
usuwania tatuażu w naszej Klinice to możliwość pozbycia się go 
całkowicie. Jeśli nadal nosisz na swoim ciele niechciane tatuaże, 
to dobry rok, aby nareszcie się z nimi pożegnać.

FALE RADIOWE na piękną skórę
Skuteczność fal radiowych sprawia, że producenci sprzętu me-
dycznego wciąż udoskonalają swoje urządzenia tak, aby pro-
wadzić do jeszcze bardziej spektakularnych efektów. W Klinice 
Zawodny obserwujemy wszystkie nowości uważnie i naszym 
zdaniem jednym z dobrze prognozujących trendów są właśnie 
fale radiowe. Dlatego „na fali” tych nowości wdrożyliśmy ko-
lejne możliwości do naszej oferty – a konkretnie – połączenie 
efektów technologii mikronakłuwania CIT (Collagen Induction 
Therapy), radiofrekwencji (RF) i światła LED. Fale radiowe sty-
mulują skórę, prowadząc do jej odmłodzenia, światło LED pobu-

dza skórę do bio-regeneracji, natomiast nakłuwanie mikroigła-
mi pozwala na dotarcie do głębszych warstw skóry i stymulacje 
procesu syntezy kolagenu. Jest to zabieg odmładzający, popra-
wiający strukturę skóry (zarówno twarzy, jak i ciała), redukują-
cy nie tylko zmarszczki, ale także blizny i rozstępy. W efekcie 
jego działania powstają nowe włókna kolagenowe, które wpły-
wają na wygląd, jędrność i poprawę napięcia skóry. Mikroigły 
wykonujące nakłucia pełnią dodatkowo funkcję elektrod, któ-
re pozwalają na dotarcie do głębokich warstw skóry, a zatem 
– pozwalają także na redukcję blizn i rozstępów. Dodatkowo na 
tkanki działa światło LED, intensyfikujące wszystkie procesy 
naprawcze. Zabieg polecany jest w połączeniu z aplikacją skład-
ników aktywnych jak osocze bogatopłytkowe dla spotęgowania 
efektów.

Słyszałaś już o BIOSTYMULATORACH TKANKOWYCH?
Nadeszła nowa era mezoterapii! Jeśli jeszcze nie słyszałaś o bio-
stymulatorach, to koniecznie zapytaj swojego lekarza medycy-
ny estetycznej lub kosmetologa — na pewno ci je poleci. Te pre-
paraty są coraz bardziej rozpoznawalne wśród pacjentów, ale 
niewątpliwie — pokochali je już sami specjaliści. To najlepsza 
rekomendacja, jaka istnieje! Ponieważ lekarze i kosmetolodzy 
widzą, jak zdumiewający efekt dają te preparaty. Biostymula-
tory tkankowe to aktywne preparaty, które służą do odbudowy 
struktury skóry i tkanki podskórnej, a dzięki silnej stymulacji 
do produkcji kolagenu i elastyny, pacjent dostrzega na swojej 
skórze bardzo naturalne efekty. Skóra zaczyna aktywnie działać  
w kierunku poprawy jędrności, zagęszczenia oraz lepszego 
napięcia. W pewnym sensie zaczyna wykonywać te wszystkie 
działania, które redukują efekty procesu starzenia się skóry. 
Biostymulatory tkankowe aplikuje się w zabiegu mezoterapii 
igłowej lub z wykorzystaniem systemów do wieloigłowej mezo-
terapii.

TERMICZNE odmładzanie skóry to hit
Niesłabnącym zainteresowaniem (i to zresztą niezależnie  
od sezonu) cieszą się zabiegi termo-odmładzające. Wykorzy-
stanie ciepła w zabiegach medycyny estetycznej pozwala na 
kurczenie się włókien kolagenowych, co w efekcie prowadzi do 
zagęszczenia i poprawy napięcia skóry. Nieoperacyjny lifting 
możemy w naszej Klinice wykonać za pomocą światła podczer-
wonego lub na przykład skoncentrowanych ultradźwięków 
HIFU. Nasi specjaliści zawsze dobiorą połączenie zabiegów 
idealne dla każdego pacjenta. Zwłaszcza przy tych zabiegach 
polecamy połączenie z mezoterapią — oba zabiegi zapewnią 
widoczną poprawę napięcia skóry, silne odżywienie oraz efekt 
odmłodzenia. Skóra nabiera naturalnego blasku, jest jędrna  
i elastyczna, a to wszystko za sprawą dobrze dobranego duetu 
zabiegowego.

Czy wdrażamy wszystkie nowości medycyny estetycznej w Kli-
nice Zawodny? Nie, nie wszystkie — ale tylko te sprawdzone. 
Mamy taką zasadę, że najpierw musimy zaufać technologii, za-
nim polecimy ją naszym pacjentom. Zabiegi, jakie wdrażamy,  
to zawsze skuteczna i bezpieczna opcja — niezależnie od tego, 
czy mowa o urządzeniu, czy o preparacie. Zapraszamy na kon-
sultacje.



Medycznie & Estetycznie
DR N. MED. MARCIN WIŚNIOWSKI
SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ, SPECJALISTA TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ, 
MIĘDZYNARODOWY TRENER IMPLANTACJI NICI SILHOUETTE SOFT, TRENER  
W ZAKRESIE PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH, POCHODZĄCYCH 
Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ, ZASTOSOWANIA KWASU, HIALURONOWEGO ORAZ 
BIOSTYMULATORA TKANKOWEGO ELLANSE.

dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna  |  ul. Janusza Kusocińskiego 12/LU3  |  70-237 Szczecin
tel.: 91 820 95 54  |        / dr WIŚNIOWSKI chirurgia i medycyna estetyczna  |  www.drwisniowski.pl

Latem o skórę dbamy szczególnie
POWSZECHNIE UWAŻA SIĘ, ŻE LATEM NIE MOŻNA WYKONYWAĆ WŁAŚCIWIE ŻADNYCH ZABIEGÓW MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. 

TRZEBA Z TYM POCZEKAĆ DO JESIENI, KIEDY SŁOŃCA JEST ZDECYDOWANIE MNIEJ. DZIEJE SIĘ TO ZA SPRAWĄ ODDZIAŁYWA-

NIA PROMIENIOWANIA UV, KTÓRE W DUŻYCH ILOŚCIACH NIEKORZYSTNIE WPŁYWA NA STAN NASZEJ SKÓRY. CZY FAKTYCZ-

NIE JEDNAK NALEŻY PIELĘGNACJĘ ODŁOŻYĆ NA PÓŹNIEJ I ZREZYGNOWAĆ NA TEN CZAS Z WIZYTY W GABINECIE MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ? WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ROZWIEWA DR N. MED. MARCIN WIŚNIOWSKI, SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ  

I TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ.

Panie doktorze czy lato to w ogóle dobry czas na wizytę  
w gabinecie medycyny estetycznej? Zazwyczaj wtedy nale-
ży unikać słońca, ale czy mimo tego zabiegi bardziej inwa-
zyjne są wskazane w tym okresie? 
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej możemy wykonywać 
przez cały rok, pamiętając jednak o pewnych ograniczeniach 
wynikających z dłuższej i intensywniejszej ekspozycji na słoń-
ce. Lato to okres szczególnej pielęgnacji i ochrony naszej skó-
ry przed niekorzystnymi czynnikami jak promieniowanie UV. 
W tym okresie rezygnujemy z bardziej inwazyjnych zabiegów 
wymagających nieco dłuższej rekonwalescencji jak np. zabiegi 
laserowe. Naskórek stanowi naturalną barierę zabezpieczającą 
głębsze warstwy skóry, dlatego unikamy zabiegów, które uszka-
dzają go czy powodują jego silne złuszczanie.
 
Przyjęło się, że najlepszym okresem dla zabiegów są chłod-
niejsze miesiące, kiedy słońca jest mniej. Warto też zregene-
rować skórę zaraz po lecie. Tymczasem, jakim konkretnym 
rodzajom zabiegów można się poddać w czasie najbardziej 
nasłonecznionych miesięcy? 
Bardzo chętnie stosujemy wszelkiego rodzaju zabiegi nawilża-
jące czy biostymulujące, a także pełen pakiet zabiegów kosme-
tologicznych. Rodzaj zastosowanego preparatu dobierany jest 
indywidualnie. Niektóre z nich zawierają substancje pomagają-
ce ochronić komórki przed niekorzystnym wpływem wolnych 
rodników, a przez to zapobiec ich uszkodzeniu. W konsekwencji 
zapobiegamy wystąpieniu choćby takich powikłań jak przebar-
wienia.
Lubimy kwas hialuronowy i botoks. Można je wykonywać 
przez cały rok, niezależnie od pogody?
Zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej 
możemy wykonywać także latem. Musimy jednak pamiętać, aby 
bezpośrednio po zabiegu nie eksponować się na słońce przez 

kilka dni, w przypadku kwasu hialuronowego oraz przez około 
2 tygodnie, w przypadku toksyny botulinowej. Opalanie się bez-
pośrednio po zabiegu może niekorzystnie wpłynąć na długość 
utrzymywania się efektu relaksacji mięśni.
 
A czy peelingi są wskazane w okresie wakacyjnym?
Jeżeli planujemy przebywanie na świeżym powietrzu, nie zale-
camy wykonywania zabiegów, w których dochodzi do uszko-
dzenia naskórka, a więc także tych mocniejszych peelingów. 
Zdecydowanie lepiej i bezpieczniej tego typu zabiegi odłożyć  
na późniejszy czas.
 
Jak w ogóle dbać o skórę podczas upalnych dni? Co jest nie-
zbędne w naszej codziennej rutynie?
Bardzo istotne jest odpowiednie nawadnianie organizmu  
a przez to utrzymanie odpowiedniego nawodnienia także skó-
ry. Ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników wpływa-
jących bezpośrednio na skórę jak promieniowanie UV możemy 
uzyskać, stosując odpowiednie kosmetyki zawierające filtry 
UVA i UVB. Silny wiatr czy słona woda również może niekorzyst-
nie wpłynąć na stan naszej skóry, powodując jej odwodnienie. 
Bardzo niebezpieczne są sytuacje, w których dochodzi do jej 
poparzenia. Może to doprowadzić nie tylko do wystąpienia 
nieestetycznych przebarwień, ale także indukować pojawienie 
się nowotworów, z których najniebezpieczniejszym jest czer-
niak złośliwy. Warto jest zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju 
zmiany barwnikowe, które pojawiły się na naszej skórze po lecie 
lub uległy zmianie. W każdym takim przypadku konieczna jest 
konsultacja lekarska.

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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Ul. Wojciechowskiego 2a  |  71-476 Szczecin 

     / Czyste Łapki Szczecin   |      / czyste_lapki_szczecin 

Zapisy: messenger, Instagram lub tel: 608 583 227

w Szczecinie prowadzony przez 
certyfikowanego i doświadczonego 
groomera – Zuzannę Flicińską.  

Salon „Czyste Łapki Szczecin” powstał  
z pasji i miłości do psów: „Do każdego pieska 
podchodzę z dużą dozą cierpliwości. Zależy mi,  
aby każdy pupil czuł się jak najbardziej komfortowo 
podczas wizyty w psim spa”.

Nowy salon  
groomerski 

W ofercie:

- strzyżenie małych jak i dużych psów

- trymowanie małych i średnich ras 

-  pielęgnacja psów dwuwarstwowych np. Husky, Aki-
ta, Golden Retriever

- kąpiele pielęgnacyjne

- obcinanie pazurków, czyszczenie uszu

-  pomoc w doborze kosmetyków i szczotek  
odpowiednich dla potrzeb danego psa

W salonie nie używamy żadnych środków odurzających

w Szczecinie prowadzony przez 
certyfikowanego i doświadczonego 
groomera – Zuzannę Flicińską.  

Salon „Czyste Łapki Szczecin” powstał  
z pasji i miłości do psów: „Do każdego pieska 
podchodzę z dużą dozą cierpliwości. Zależy mi,  
aby każdy pupil czuł się jak najbardziej komfortowo 
podczas wizyty w psim spa”.



Okiem dermatologa

Dr Kamila Stachura

Konturowanie ciała  
– nowoczesna forma  

modelowania sylwetki
NATURALNY, A PRZY TYM ZAUWAŻALNIE PIĘKNY, EFEKT MODELOWANIA RÓŻNYCH OBSZARÓW SYLWETKI, TO NIE TYLKO DO-

MENA ZABIEGÓW KOSMETOLOGICZNYCH CZY INWAZYJNYCH PROCEDUR Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. W KLINICE 

DR STACHURA STOSUJE SIĘ PROCEDURY Z WYKORZYSTANIEM BIOSTYMULUJĄCYCH WYPEŁNIACZY DO CIAŁA, KTÓRE MAJĄ 

SZEROKIE ZASTOSOWANIE I DAJĄ SPEKTAKULARNE REZULTATY. 

Siła kwasu L-polimlekowego

– Nie jest tajemnicą, że najlepsze oddziaływanie dla naszej skó-
ry mają te substancje, które już się w niej znajdują. Dostarczając 
dobroczynne, naturalne składniki w formule boosterów, zapew-
niamy organizmowi optymalne warunki do ich maksymalnego 
wykorzystania. Jednym z nich jest kwas polimlekowy – związek 
chemiczny, który występuje fizjologicznie w organizmie czło-
wieka – tłumaczy dr Kamila Stachura, dermatolog i lekarz medy-

cyny estetycznej. – To naturalny stymulator syntezy i produkcji 
włókien kolagenowych i elastynowych, pozytywnie wpływają-
cy na jędrność, gęstość i elastyczność skóry. Dzięki innowacyj-
nym technologiom, właśnie ten składnik obecny jest w formu-
łach wypełniaczy do twarzy i ciała, które tworzą zupełnie nową 
jakość w terapiach typu smart aging i subtelnego modelowania 
twarzy i sylwetki.

Co się stanie, gdy skorzystamy z siły kwasu polimlekowego  
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ul. Jagiellońska 87  |  70–437 Szczecin 
tel. 535 350 055    |  www.klinikadrstachura.pl  

w gabinecie medycyny estetycznej? – Dla wyglądu 
naszej skóry i kształtów to samo dobro – przekonuje 
dr Stachura. – Preparaty z kwasem polimlekowym  
w naturalny sposób stymulują syntezę kolagenu, wi-
docznie wpływając na zwiększenie napięcia, spręży-
stości i elastyczności skóry. Na wygładzenie bruzd 
i zmarszczek, odnowę biologiczną, odmłodzenie 
owalu i modelowanie rysów twarzy. Ale na tym nie 
koniec. Zabiegi iniekcyjne z kwasem polimlekowym 
stosujemy do wypełniania strategicznych obszarów 
ciała. 

Te strategiczne obszary ciała to: pośladki – uniesie-
nie i poprawienie ich kształtu; ramiona – nadanie 
im pożądanego, smukłego kształtu oraz ujędrnie-
nie skóry; szyja i dekolt – wypełnienie zmarsz-
czek, uniesienie i modelowania kształtów; nogi –  
ujędrnienie, wymodelowanie, redukcja, a nawet eli-
minacja cellulitu.

Wypełnianie w praktyce

Wypełniacze stosowane w różnych strefach ciała 
czy twarzy mogą być podawane wyłącznie przez 
lekarza. To ważne, by opierać się na wiedzy i do-
świadczeniu ekspertów, którzy doskonale znają się 
na anatomii i procesach biochemicznych zachodzą-
cych w organizmie. Dzięki ich pracy i zastosowaniu 
najwyższej jakości preparatów zabieg jest bezpiecz-
ny i mało inwazyjny. – Sama procedura polega na 
iniekcji, czyli serii wstrzyknięć za pomocą cieniut-
kich igieł lub mikrokaniul, preparatu z możliwym 
znieczuleniem miejscowym i równomiernym rozma-
sowaniu substancji w skórze i tkance podskórnej – 
mówi lekarz. – Pojedynczy zabieg trwa ok. 30 minut, 
a całą procedurę i jej etapy ustalamy indywidualnie. 
W zależności od potrzeb pacjenta  i kondycji skó-
ry, odstępy między sesjami mogą wynosić od ok. 6  
do 18 tygodni. Ważny jest również proces zacho-
dzący dzięki zastosowaniu wypełniaczy z kwasem 
polimlekowym – odnowa skóry nie jest widoczna  
z dnia na dzień. Efekty – doskonałe, a przy tym na-
turalne, najlepiej widoczne są po kilku miesiącach,  
do pół roku od zabiegu. Utrzymują się nawet  
do 3 lat. 

Jest to zatem inwestycja, która realnie odbudowuje 
skórę, przemodelowuje ją na poziomie tkanek głę-
bokich, zapewniając biostymulację, odmłodzenie  
i pożądany kształt w obrębie wybranych partii.  
– Wypełniacze z kwasem polimlekowym stosowa-
ne zarówno na twarz, jak i ciało, to – w zależności  
od potrzeb – alternatywa dla innych procedur este-
tycznych bądź ich uzupełnienie – dodaje na koniec 
dr Stachura. – Warto je rozważyć, jeśli zależy nam 
na odmładzającym i długotrwałym efekcie.

ad /foto: materiały prasowe

W KLINICE DR STACHURA,  
OPISANE W ARTYKULE ZABIEGI  
WYKONUJE PANI DR KAMILA  
STACHURA, JAK RÓWNIEŻ  
WIDOCZNA NA ZDJĘCIU PANI  
DR MAGDALENA PTASZYŃSKA.



                                       www.tuwima.pl
ul. Juliana Tuwima 27/3

72-426 Szczecin
Tel. 91 421 22 20

Kom. 570 70 71 72

                                       www.tuwima.pl
ul. Juliana Tuwima 27/3

72-426 Szczecin
Tel. 91 421 22 20

Kom. 570 70 71 72

"Bez majtek i bez tabu, 
ale z gadżetami"

"Moje doświadczenie  zawodowe,
wskazuje na to, że kobiety szukają
i potrzebują sprawdzonych
informacji w kwestii zdrowia
intymnego, seksualności, profilaktyki. 
Podczas moich autorskich spotkań
rozmawiamy, o tym, co krępujące,rozmawiamy, o tym, co krępujące,
nieoczywiste, ale ważne dla 
każdej kobiety bez względu na wiek." 

dr n. med. Dorota Gródecka 

 



ul. Kaszubska 17u1/róg Bogurodzicy  |  70-402 SZCZECIN
tel. +48 572 33 02 33

Google: Optyk Dziewanowski

Jedne okulary na wszystko
DLA OSÓB STALE NOSZĄCYCH OKULARY, W PEWNYM MOMENCIE JEDNA PARA TO ZA MAŁO. ZAZWYCZAJ SĄ TO DWIE, TRZY 

PARY, GDZIE JEDNA PRZEZNACZONA JEST DO PATRZENIA DALEKO, A DRUGA DO CZYTANIA. NIE JEST TO ANI WYGODNE,  

ANI NAWET PRAKTYCZNE. SZCZEGÓLNIE W CODZIENNYCH SYTUACJACH, W KTÓRYCH CIĄGLE MUSIMY JE ŚCIĄGAĆ, ZMIENIAĆ 

I ZNOWU ZAKŁADAĆ. NA SZCZĘŚCIE JEST NA TO UNIWERSALNE „LEKARSTWO” – SZKŁA PROGRESYWNE, CZYLI PRZYSZŁOŚĆ 

WSPÓŁCZESNEJ OPTYKI. SĄ PRZYKŁADEM NA TO, ŻE ŻEBY MÓC CIESZYĆ SIĘ DOBRYM WIDZENIEM NIEZALEŻNIE OD OKOLICZ-

NOŚCI, WYSTARCZY NAM DO TEGO JEDNA PARA OKULARÓW.

– Po 40 roku życia zaczyna się proces, brzydko nazywany star-
czowzrocznością, a ładnie – prezbiopią – mówi optyk Jacek Dzie-
wanowski. – W tym czasie zaczynamy już potrzebować okula-
rów do czytania. I ktoś, kto do tej pory nosił okulary wyłącznie 
do tzw. chodzenia,  lub nie nosił ich wcale, zaczyna mieć pro-
blem z widzeniem z bliskiej odległości. Można mieć dwie pary 
okularów albo można mieć jedną parę szkieł progresywnych, 
spełniających oba zadania. Druga opcja jest zdecydowanie 
wygodniejszą, ponieważ widać w nich wyraźnie na każdą odle-
głość.

Wśród szkieł progresywnych można wyróżnić szkła progresyw-
ne biurowe, przeznaczone, jak sama nazwa wskazuje, do pracy 
biurowej a dokładnie do patrzenia z bliskiej odległości na mo-
nitor komputera. Ten typ szkieł ma zasięg 1,30 m, 2 metrów,  
a nawet 4 metrów  i szerokie pola widzenia. Jak wcześniej wspo-
mnieliśmy, okulary progresywne zaczynamy nosić dopiero po 
40 roku. Natomiast dla osób poniżej czterdziestki idealne będą 
tzw., okulary relaksacyjne. – Można powiedzieć, że jest to wstęp 
do okularów progresywnych – wyjaśnia optyk. – Na czym polega 
ich działanie? Kiedy dużo pracujemy przed monitorem kompute-
ra – z odległości bliskich, przydałaby się nam dodatkowa moc do 
tej odległości i to oferują szkła relaksacyjne.

Zbyt długie wpatrywanie się w monitor często kończy się bó-
lem głowy, towarzyszy temu niekiedy uczucie zmęczenia,  
a nawet chwilowego pogorszenia wzroku. Soczewki relaksacyjne  
w tych przypadkach mają bardzo zbawienne działanie dla na-
szych oczu: powodują rozluźnienie układu optycznego oka, pod-

czas pracy przy bliższych odległościach i długotrwałego wpa-
trywania się w monitor komputera czy wyświetlacza telefonu. 
Okulary takie sprawdzają się także w codziennym użytkowa-
niu, ponieważ ich „górna” część posiada odpowiednią korekcję  
do odległości dalekich, natomiast dolna część soczewki posia-
da moce do odległości bliskich. Prym wśród tego rodzaju szkieł, 
a także soczewek progresywnych wiedzie, dostępna w Optyk 
Dziewanowski, japońska marka Hoya. – To jeden z największych 
producentów tego typu szkieł na świecie – zachwala właściciel 
salonu. – Tworzą bardzo innowacyjne, nowoczesne konstrukcje, 
a ich produkty są świetne jakościowo. Ponadto wszystkie ofe-
rowane przez nas szkła okularowe posiadają niezbędne  bardzo 
wysokiej jakości powłoki antyrefleksyjne,  a dodatkowo mogą 
być wyposażone w fotochrom albo barwienia co zwłaszcza  
w sezonie letnim bardzo poprawia komfort ich użytkowania.

autor: Aneta Dolega / foto: Alicja Uszyńska, materiały promo-
cyjne
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Szczecin, ul. Mariacka 6/U  |  tel. 91 423 57 57  |  kontakt@dentalcenter.pl 

       / klinika.edentist  |  www.dentalcenter.pl



STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

kompleksowe leczenie na jednej wizycie w znieczuleniu ogólnym 

nowoczesna ortodoncja dla młodzieży 

PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA 

implantologia - stomatologia estetyczna 

nowoczesna ortodoncja - nakładki Invisalign

leczenie kanałowe pod mikroskopem 

licówki - korony - ceramika bez metalu 

dr Marek Tawakol,  
specjalista stomatologii ogólnej dr n. med. Edyta Wejt-Tawakol

dr n. med. Ewa Piesiewicz,  
specjalista ortodonta dr Adrian Borawski

dr Aleksandra Wdowiak,  
specjalista stomatologii  
dziecięcej 



Mamy marzenie, by rodzicielstwo 
w Polsce stało się wartością  

niepolityczną

Prof. Marian Szamatowicz, prof. Rafał Kurzawa:

ŚWIATOWY DZIEŃ IN VITRO OBCHODZONY 2 CZERWCA BYŁ OKAZJĄ DO SPOTKANIA DWÓCH MEDYCZNYCH OSOBOWOŚCI – 

PIONIERA POLSKIEGO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, PROFESORA MARIANA SZAMATOWICZA, KTÓRY JAKO PIERWSZY W POLSCE 

DOKONAŁ UDANEGO ZABIEGU ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO ORAZ WSPÓŁTWÓRCY RZĄDOWEGO PROGRAMU REFUN-

DACJI IN VITRO, PREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY ROZRODU I EMBRIOLOGII – PROFESORA RAFAŁA KURZAWY. 

Profesor Rafał Kurzawa: Zacznę od wątku osobistego. Pa-
miętam, jak przyjechał Pan do Szczecina na moją habilitację 
jako recenzent. To było dla mnie ogromne wyróżnienie. 
Profesor Marian Szamatowicz: Również to pamiętam. To był rok 
2001, jechałem do Szczecina całą noc. Pamiętna habilitacja i do-
bry czas, który spędziłem w waszym mieście. Śledzę losy moich 
uczniów i cieszą mnie ich sukcesy. Mamy w Polsce znakomitych 
specjalistów w dziedzinie medycyny rozrodu. 

R.K.: Zespół pod Pana kierownictwem, który w 1987 r. doko-
nał przełomowego w Polsce zabiegu zapłodnienia metodą in 
vitro, to obecnie uznani i sławni eksperci.

M.Sz.: To prawda, profesor Jerzy Radwan, który jako pierwszy 
w  Polsce zaczął pobierać komórki jajowe pod kontrolą USG 
najpierw przez pęcherz moczowy, a potem bezpośrednio przez 
pochwę – w tej chwili prowadzi swoją własną prywatną klinikę 
w Łodzi. Profesor Waldemar Kuczyński, który odpowiadał za an-
drologię, ma swój własny prywatny ośrodek. Profesor Sławomir 
Wołczyński, który odpowiedzialny był za sprawy embriologicz-
ne, jest… moim przełożonym! (Kilka lat temu przejął stanowisko  
po prof. Szamatowiczu – jest kierownikiem Kliniki Rozrodczości 
i Endokrynologii Ginekologicznej w Białymstoku, gdzie zajmuje 
się diagnostyką i leczeniem niepłodności – przyp. aut.). W moje 
ślady poszedł także mój syn Jacek. Z
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R.K.: To właśnie m.in. dzięki nim rodzi się w Polsce około 10 
tysięcy dzieci z in vitro rocznie.  
M.Sz.: Nie prowadziłem nigdy tak szczegółowej statystyki.  
Na pewno pierwsze dziecko po in vitro urodziło się w Białymsto-
ku. To jest fakt. Magda przyszła na świat dokładnie 12 listopa-
da 1987 roku w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych AM 
w Białymstoku. Stało się tak nie dlatego, że byłem jakimś spe-
cjalnym geniuszem, po prostu zdobyłem wiedzę i miałem moż-
liwości, aby tę nowoczesną metodę wprowadzić. Otaczał mnie 
bardzo zaangażowany zespół młodych, zdolnych ludzi. Dodam, 
że nie byliśmy jedynymi, którzy pracowali nad pozaustrojowym 
zapłodnieniem. Prace nad nim trwały także w stołecznym Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

R.K.: Jakich udzieliłby Pan wskazówek tym, którzy chcą się 
zająć medycyną rozrodu?
M.Sz.: Trzeba po prostu lubić swój zawód, nieustająco się kształ-
cić i stosować najbardziej nowoczesne metody leczenia. Bo – co 
podkreślam z całą mocą – niepłodność to choroba, którą można 
i należy leczyć. 

R.K.: Co Pan myśli o polskich szkołach leczenia niepłodno-
ści? Bez lukrowania, interesują mnie Pana osobiste przemy-
ślenia. 
M.Sz.: Jak wspomniałem wcześniej, mamy wielu wybitnych spe-
cjalistów w tej dziedzinie. Wraz z rozwojem nauki i przemysłu 
mamy obecnie dostęp do bardzo nowoczesnego sprzętu i  roz-
wiązań biotechnologicznych, na przykład USG, przyrządów  
do wprowadzania plemnika do komórki jajowej, pożywek wy-
korzystywanych w  hodowli zarodków, inkubatorów, badań 
genetycznych. To niewyobrażalny postęp. Gdy zaczynaliśmy 
w  latach 90., działaliśmy w  pionierskich warunkach. Na przy-
kład media do hodowli zarodków musieliśmy początkowo sami 
przygotowywać. Teraz kliniki leczenia niepłodności mają nie-
mal wszystko, w najlepszej możliwej jakości, dostępne od ręki. 
Coś, co mnie niepokoi i  do czego znowu powracam, to fakt,  
że niepłodność w Polsce nadal nie jest postrzegana jako choro-
ba. Natomiast my nadal nie mamy spersonalizowanego lecze-
nia i nie mamy nigdy dobrej odpowiedzi na pytanie pacjentów: 
„Panie doktorze, czy będziemy mieli dziecko?”.  

R.K.: A jak Pan ocenia leczenie niepłodności w Polsce?
M.Sz.: W Polsce rodzi się ok. 10 tysięcy dzieci z in vitro rocznie 
– to chyba najlepsza odpowiedź na to pytanie. Kolejne fanta-
styczne liczby to urodziny dzieci z Programu Ministerialnego 
Tuska i Kopacz. W tej chwili to ponad 24 tysiące dzieci. Jakoś 
nie widzę natomiast wzrostu dzietności, który wynikałby np. 
z programu 500+. 

R.K.: I to można zweryfikować, bo to twarde dane, których 
się nie da zakłamać. A czy z perspektywy tylu lat coś Pana 
rozczarowuje? 
M.Sz.: Ogromnym rozczarowaniem jest to, że minister zdro-
wia Konstanty Radziwiłł mija się z prawdą mówiąc, że lecze-
nie metodą in vitro nie ma poparcia społecznego. A są twarde 
dane, które mówią, że leczenie niepłodności popiera prawie 
80% Polaków. Kolejnym moim rozczarowaniem jest Kościół 
katolicki i jego podejście do leczenia niepłodności. 

R.K.: Coś Panu opowiem. Ostatnio moja pacjentka poszła 
do spowiedzi, bo chciała być matką chrzestną. Powiedzia-
ła księdzu, że jest w  trakcie in vitro. Ksiądz odpowiedział 
jej: „to dobrze, powinna pani mieć dużo dzieci”. Następuje 
zmiana sposobu myślenia tych ludzi. 

M.Sz.: Nie umiem tego skomentować, na pewno bardzo bym sobie 
życzył normalności. Pamiętam jedną homilię, którą wygłosił pe-
wien arcybiskup w czasie świąt wielkanocnych o tym, że w Polsce 
dzieje się wiele zła. Narkomania, prostytucja i in vitro w Białymsto-
ku, gdzie pod pozorem leczenia zabija się ludzi. Jak wykształcony 
człowiek może opowiadać takie herezje? 

R.K.: A co według Pana mamy jeszcze do zrobienia w tema-
cie in vitro w Polsce? 
M.Sz.: Trzeba umożliwić dostęp do in vitro każdej potrzebującej 
parze. Wszystkie bezsensowne rozwiązania prawne, takie jak 
zakazy leczenia, ingerencja w  procedurę medyczną, uderzają 
przede wszystkim w ludzi biednych. Ich pragnienia rodzicielskie 
są tak samo silne jak u ludzi zamożnych, ale bogaci mogą szukać 
pomocy tam, gdzie chcą. Moim ideałem byłoby w pełni refundo-
wanie leczenie, tak jak w  przypadkach chorób onkologicznych. 
Marzę o tym, aby jeszcze więcej dzieci przyszło na świat dzięki tej 
metodzie. Żeby w Polsce skończyła się wreszcie dyskusja i wąt-
pliwości. Przecież prawo do posiadania dzieci jest podstawowym 
prawem człowieka. Odbieranie mu tej możliwości, a  w  niektó-
rych środowiskach próby karania, są niczym innym jak tylko ła-
maniem praw. Mieliśmy doskonały program ministerialny, który 
zbombardowali obecnie rządzący, w  zamian oferując… napro-
technologię…

R.K.: … której skuteczności nie można potwierdzić i z której 
oficjalnie urodziło się kilkadziesięcioro dzieci. Jak to się po-
równa do dużo ponad 20.000 tysięcy z programu rządowe-
go, odpowiedź nasuwa się samoistnie (wg danych MZ w wy-
niku programu powstało 27.414 ciąż klinicznych i  urodziło 
się 22.191 dzieci, ale są to dane z dnia 15 lipca 2020 roku, 
a dzieci rodzą się dalej w wyniku transferów nadal przecho-
wywanych zarodków – przyp. aut).  
M.Sz.: Jestem przeciwnikiem finansowania naprotechnologii, 
bo ta metoda z leczeniem nie ma nic wspólnego. Naprotechno-
logia kradnie czas reprodukcyjny, pozbawia i ogranicza możli-
wość pary na późniejsze sztuczne zapłodnienie, bo możliwości 
jajników są już niewielkie. Jeśli ktoś proponuje leczenie, które 
nie daje żadnej szansy na ciążę, to postępuje nieetycznie.

R.K.: Moja perspektywa też jest taka, że potrzebujemy 
rejestru z prawdziwego zdarzenia, który będzie rzeczywi-
ście odpowiadał czy dawał nam dane świadczące o realnej 
skuteczności leczenia i  wszystkim będzie gwarantował 
w ten sposób bezpieczeństwo i odpowiednią jakość tego 
leczenia. Taką namiastką był właśnie program ministerial-
ny, bo tam cykle i ciąże były rejestrowane, dlatego wiemy 
teraz o tych kilkudziesięciu tysiącach urodzeń. To twarde 
statystyki, których nikt nie podważy. 
M.Sz.: Leczenie niepłodności jest obciążone niestety takim 
grzechem, że lekarze chcą także zarobić. Wiem, że w naszą dzie-
dzinę mocno wkradła się komercja. Są ośrodki, które – mówiąc 
delikatnie – upiększają dane. Odsetek ciąż po in vitro oscyluje 
wokół 30%, a  każde centrum, które ma wyższe statystyki – 
mówiąc wprost – naciąga je. Apeluję o uczciwość i etykę w tym  
zakresie. 

R.K.: Ze swojej strony dodam, że chciałbym, by rodzicielstwo 
w Polsce stało się wartością niepolityczną. By państwo i regu-
lacje prawne zapewniały bezpieczne warunki leczenia osobom 
mającym problemy z  poczęciem potomka, a  każda zaintere-
sowana leczeniem osoba mogła samodzielnie decydować, czy 
i w jakim zakresie chce z pomocy medycyny korzystać.  Dzię-
kuję za rozmowę.

foto: Michał Heller / www.michalheller.pl
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Medycyna jest kobietą
PO RAZ PIERWSZY W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE ODBYŁY SIĘ WARSZ-

TATY DLA KOBIET CHIRURGÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ROBOTA DA VINCI. WZIĘŁO W NICH UDZIAŁ OSIEM LEKAREK  

Z CAŁEGO KRAJU. GŁÓWNYM CELEM TEGO SZKOLENIA JEST ZACHĘCENIE KOBIET PRACUJĄCYCH JAKO CHIRURDZY DO PRACY 

Z WYKORZYSTYWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII. 

Program warsztatów obejmował m.in. obserwację na żywo 
operacji wykonanej w asyście systemu chirurgii robotycznej  
da Vinci, zapoznanie się ze specyfiką, wyzwaniami i korzyściami 
zabiegów wykonywanych tą metodą a zespoły operujące przed-
stawiły techniczne możliwości robota. Lekarki miały także moż-
liwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach przy konsoli 
urządzenia. 

Jako kobiecie tym fajniej jest mi spotkać się z paniami, bo ja 
wychodzę z założenia, że medycyna, jak sama końcówka wska-
zuje, jest kobietą. Liczba studentów wydziałów lekarskich  
i absolwentów studiów medycznych również wskazuje na to,  
że medycyna jest kobietą, bo mamy wśród nich więcej pań.  
I cieszę się, że w ostatnich latach trend, że zabiegowcy to mają 
być tylko mężczyźni, ulega odwróceniu. Jesteście tego najlep-
szym przykładem. Do tej pory kobiety w zabiegówce musiały 
się przedzierać pazurami. Teraz to się trochę zmienia i mam na-
dzieję, że to już nie będzie taka droga przez chaszcze tylko dwu-
pasmowa, trzypasmowa autostrada - stwierdziła dr hab. n. med. 

Magda Wiśniewska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala 
na Pomorzanach.

Wykorzystanie chirurgii robotycznej jest już standardem  
w świecie. Liczba globalnie wykonanych zabiegów chirurgicz-
nych w asyście systemu da Vinci przekroczyła 10 milionów. 
Ponad 6,5 tys. systemów chirurgicznych da Vinci jest zainsta-
lowanych w 67 krajach, a ok. 55 tys. chirurgów zostało prze-
szkolonych do pracy z wykorzystaniem tego robota. W Polsce 
jest obecnie 17 autoryzowanych systemów da Vinci i. Tylko  
w 2021 roku wykonanych zostało ponad 2 tys. robotycznych ope-
racji. W szpitalu klinicznym nr 2 na szczecińskich Pomorzanach  
od 2020 roku wykonano ponad 300 operacji w asyście robota 
da Vinci. W większości są to zabiegi z zakresu urologii i chirur-
gii ogólnej, w tym unikalne operacje takie jak np. wytworzenie 
zastępczego pęcherza jelitowego w całości wykonanego w cie-
le pacjenta, czy totalna kolektomia (wycięcie całego jelita gru-
bego z powodu wielomiejscowego nowotworu lub z powodu 
polipowatości rodzinnej). Wśród pacjentek ginekologicznych 
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dominują pacjentki otyłe, przy których system da Vinci bardzo 
dobrze się sprawdza – oznacza mniejsze ryzyko powikłań, krwo-
toków, szybszy proces gojenia, krótszy czas pobytu w szpitalu, 
a potem krótszy czas rekonwalescencji w domu. Pacjentki już 
dzień po operacji wstają i poruszają się samodzielnie. 

Operacje przy pomocy systemu da Vinci mogą wykonywać tyl-
ko przeszkoleni, certyfikowani specjaliści.
Mamy dwa rodzaje certyfikacji – na lekarza, który operuje, i na 
lekarza, który asystuje. Szkolenie trwa od kilku do kilkunastu 
tygodni, w zależności od tego, jak często można się spotykać. 
Jeśli chodzi o operatorów, to szkolą się w większości przypad-
ków specjaliści, a do asysty – zarówno specjaliści jak i rezydenci 
– wyjaśniła dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM, le-

karz kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Gine-
kologicznej Dorosłych i Dziewcząt Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
Szpital na Pomorzanach ma obecnie trzy certyfikowane zespo-
ły – urologiczny, chirurgii oraz ginekologiczny.

Od 1 kwietnia tego roku NFZ wprowadził refundację prostatek-
tomii z zastosowaniem systemu robotycznego. Oprócz zabie-
gów urologicznych, przy których wykorzystuje się technologię 
robotyczną, kolejnymi najczęściej wykonywanymi w Polsce  
są operacje ginekologiczne. Obecnie nie są one jeszcze refun-
dowane. 
autor: ds / foto: akk
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Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej 
Szczecin, ul. Mickiewicza 47

Rekrutacja: 508 015 416
rekrutacja@wsie.pl  |  www.wsie.pl

Podologiczny  
lifestyle

PODOLOGIA TO NOWA DZIEDZINA W POLSCE, SZYBKO ROZ-

WIJAJĄCA SIĘ, ALE I TRUDNA. W WYŻSZEJ SZKOLE INTEGRACJI 

EUROPEJSKIEJ PODOLOGIĘ WYKŁADA DARIA ŚLĄZAK, PREZES 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESPOŁU PODOLOGICZNO-CHI-

RURGICZNEGO, NA CO DZIEŃ PROWADZĄCA PRYWATNĄ 

PRAKTYKĘ PODOLOGICZNĄ.

Prowadzi Pani zajęcia z podologii na kierunku Kosmetolo-
gia. Czego mogą się spodziewać studenci?
Program studiów na kierunku Kosmetologia w dużym stop-
niu oparty jest o przekazywanie wiedzy z zakresu medycyny.  
Anatomia, w tym anatomia kończyn dolnych i dermatologia, 
to przedmioty poprzedzające wybór specjalności i stanowią-
ce podstawę do rozpoczęcia zajęć na podologii. Na wykładach 
omawiam tematykę chorób stóp, zmian skórnych, kostnych i pa-
znokciowych. Kolejnym etapem przekazywania wiedzy z podo-
logii jest przedstawienie zasad pracy w pracowni podologicznej.
Ćwiczenia rozpoczynają się od nauki pedicure medycznego,  
w skład którego wchodzi nauka usuwania nagniotków, modzeli, 
odcisków czy terapia pękających pięt. Uczę moje studentki, jak 
wyżej wymienione hiperkeratozy opracować skalpelem czy dłu-
tem. Z ciekawostek związanych z nauką warto wspomnieć, że 
zanim przystąpimy do działań na żywej ludzkiej stopie, ćwiczy-
my na... pomarańczach, które strukturą skórki przypominają 
rogowacenia na stopie. Ponadto, w programie zajęć znajdują się 
zagadnienia dotyczące korekty wrastających paznokci, prote-
tyki całkowitego lub fragmentarycznego ubytku płytki paznok-
ciowej oraz wiele innych.
Na zajęcia przyjmujemy tzw. modeli, na których studentki ćwi-
czą swoje umiejętności. Na początku modelami są członko-
wierodzin studentek, którzy akurat borykają się z omawianym 
przez nas problemem. Później, gdy studenci nabierają wprawy, 
organizuję osoby z trudnymi przypadkami.

Opracowała Pani autorską metodę plastyki wałów okołopa- 
znokciowych. Do tego jeszcze znajduje Pani czas na prowa-
dzenie bloga pn. Pani Podolog.
Bazując na plastyce wałów według metody Arkady opracowa-
łam wraz z chirurgiem Norbertem Czaplą autorskie cięcia, które 
od 10 lat praktykujemy z powodzeniem u naszych pacjentów.
Na zabieg ten kwalifikuję osoby, u których nie pomogły trady-
cyjne metody korekty wrastających paznokci lub są po innych, 
nieudanych zabiegach chirurgicznych. A jak to ma się do bloga? 
Otóż prowadzę szkolenia podologiczne, na których uczę podo-
logii w praktyce. Dzielę się tą wiedzą z innymi specjalistami.
Dzięki blogowi mogę pokazać inny punkt widzenia na gabineto 
we sprawy. Mój blog to taki podologiczny lifestyle.

Na co dzień prowadzi Pani własny gabinet. Czy oprócz wie-
dzy medycznej, przekazuje Pani swoim studentkom tak-
że wiedzę praktyczną z zakresu prowadzenia tego typu  
biznesu?
Tłumaczę moi studentkom przede wszystkim, na czym pole-
gabranża beauty i jak prowadzić dobrze prosperujący gabinet.
Oprócz sprawdzonych schematów i modeli biznesowych kieru-
ję się zasadą, która mi bardzo pomogła w tym biznesie: „Trak-
tuj klienta tak, jak sama chciałabyś być obsłużona, bo żeby 
być dobrym podologiem, trzeba być dobrym człowiekiem”.  
Uważam, że kluczem do sukcesu jest pewność swoich umie-
jętności i terapii, nieporównywanie się do innych oraz kon-
sekwentne dążenie do celu. Jeśli to połączymy z pasją i miło-
ścią do tego, co robimy, to efekty będą zawsze zadowalające.  
Ja mam to szczęście, że robię to, co kocham, i moja praca, za-
równo ta wykładowcy, jak i podologa, jest moją pasją. Przekła-
da się to także na relacje z ludźmi: czy będą to moje studentki, 
czy moi klienci w gabinecie.

Czy zatem z Pani praktyki wynika, że WSIE jest dobrze przy-
gotowaną uczelnią do prowadzenia tego kierunku?
Uczelnia oferuje kształcenie z dużym naciskiem na praktykę  
i to jest wspaniałe. Wiedza i zaangażowanie kadry dydaktycz-
nej, wykładowców, którzy śledzą nowinki w dziedzinie kosmeto-
logii, chemii kosmetycznej czy podologii, podnosi atrakcyjność-
prowadzonych zajęć. Bierzemy udział w licznych konferencjach, 
sympozjach, by móc studentom dawać to co najlepsze. Mamy 
dobrze wyposażone pracownie – zarówno pod kątem aparatu-
ry, jak i stosowanych kosmetyków. Wszyscy tworzymy pełną 
ciepła i zgody atmosferę, która sprzyja nauce. Nadmienię też,  
że dużą rolę w organizacji studiów odgrywa dziekanat, w któ-
rymkażdy student otrzyma odpowiedź na nurtujące go proble-
my.Obecnie trwa rekrutacja na studia – zapraszamy!

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Ela Hejdysz / 
Imperium Obrazków



Panie Doktorze,
Osiem miesięcy temu urodziłam dziecko i nadal karmię je 
piersią. Jednak przed zajściem w ciążę regularnie korzysta-
łam z zabiegu z toksyną botulinową. Mam 36 lat i bardzo 
sobie cenię ten zabieg. Czy wykonanie zabiegu podczas kar-
mienia będzie miało wpływ na mój pokarm? 
Agata

Pani Agato, okres ciąży i czas karmienia piersią powinien być 
wolny od  zabiegów niosących jakiekolwiek ryzyko i co do za-
sady traktowany jest jako przeciwwskazanie do większości  
z nich. Nawet jeśli sam zabieg nie będzie miał wpływu na po-
karm, stres, jaki może mu towarzyszyć, może spowodować 
zanik, bądź zmniejszoną laktację. Ponadto nie przeprowadza 
się badań na kobietach ciężarnych i karmiących, dlatego nie 
możemy stwierdzić z całą pewnością, czy dany preparat będzie 
miał wpływ na Pani pokarm, czy też nie. W tym okresie można 
wykonać inne, mniej inwazyjne, relaksujące zabiegi np. bezigło-
wą mezoterapię tlenową w celu nawilżenia i odżywienia skóry, 
która w tym czasie właśnie może być sucha, szara i zmęczona. 
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej z użyciem toksyny bo-
tulinowej proponuję zaplanować na czas po okresie karmienia 
piersią.
Pozdrawiam, dr n.med. Piotr Zawodny

Dzień dobry,
Lubię tatuaże, jednak zmieniłam zdanie co do kilku z nich. 
Chciałabym usunąć tatuaże z palców i szyi, ale to bardzo  
delikatne miejsca i zastanawiam się, czy to możliwe i bez-
pieczne. Proszę o poradę. Czy zostają po tym blizny?
Pozdrawiam, Anastazja

Pani Anastazjo, nowoczesna laseroterapia pozwala na usuwa-
nie tatuażu z niemal wszystkich miejsc — szyja i palce również 
należą do bezpiecznych obszarów zabiegowych. To wszystko 
jednak za sprawą doświadczenia i stosowania nowoczesnych la-
serów pikosekundowych. Lasery pikosekundowe, są niezwykle 
skutecznymi i — w odpowiednich rękach — także bezpiecznymi 
narzędziami do usuwania tatuaży, a w dodatku — przy mniej-
szej niż dotychczas liczbie zabiegów. Możliwość zastosowania  
odpowiednich długości fali i prawidłowe dobranie parametrów 
pozwala na odpowiednią głębokość penetracji i oddziaływanie 
na wszystkie barwy tatuażu, tym samym zapewniając moż-
liwość bezpiecznego usunięcia tatuaży w każdej lokalizacji.  
Ryzyko powstania blizn jest minimalne, jednak należy pamiętać 
o zgodnej z zaleceniami specjalistów pielęgnacji miejsca zabie-
gowego.
Pozdrawiam, dr n.med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
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Dziennikarz, filozof  
robotniczo-chłopski.

(...) bo Tatuś mówił, że kraść 
to wstyd, ale poszedłem, 
żeby inni się nie naśmiewali. 
śmiechu było co niemiara, 
bo zaraz po wyjściu z obozu 
grupa młodsza się zgubiła 
w lesie i do rana błąkaliśmy 
się po lesie, spadł deszcz  
i skończyły się baterie  
w latarce co to ją miał gruby 
Witek i dopiero jak się roz-
widniło, to znalazł nas pan 
leśniczy...

Listy z wakacji dwa

Miedwie 21 czerwca 1978 r.

Kochana Mamo,

w pierwszych słowach mojego listu donoszę, że te dwadzieścia 
złotych co mi dał Ojciec, to już nie mam, bo w gieesie było mleko 
słodzone w tubkach i bardzo szybko mi się skończyły pieniądze. 
Dojechaliśmy dość szybko, nie licząc kilku godzin na wymianę 
koła, bo pan kierowca musiał do pegeeru lecieć po lewarek i tro-
chę mu zeszło, ale na szczęście ktoś miał, to mu pożyczył, tylko 
trzeba było, żeby pan kaowiec dał swoje pół litra co to miał na 
wieczorek zapoznawczy, ale on dał, chociaż nie za bardzo chciał 
i pojechaliśmy dalej. Śpimy w wojskowych namiotach po dwu-
nastu chłopaków na namiot. Starsi mają fajniej, bo u nich tylko 
pięciu, no ale oni są starsi. I tak przychodzili do nas po słodycze 
co je dostaliśmy na drogę, ale tylko przez pierwszy dzień, bo 
słodycze szybko się skończyły. Na obiad w tym tygodniu mieli-
śmy pęczak i wędzoną rybę, ale zjadłem tę puszkę turystyczna 
co mi Mama do plecaka wcisnęła, to potem ten pęczak też mi 
smakował. W przyszłym tygodniu mają być ziemniaki. Z pusz-
ką to cała historia, bo nie miałem otwieracza i musiałem trzeć 
nią po asfalcie, żeby wieczko się starło i trochę mi na tym ze-
szło czasu, to mnie szukali cały dzień, bo myśleli, że nad jezioro 
poszedłem, albo uciekłem, bo dwóch kolegów uciekło w piątek  
i nie ma ich ani w domu, ani na obozie. W piątek mieliśmy wieczo-
rek zapoznawczy i pan kaowiec chodził zły, bo do sklepu daleko,  
a on musiał oddać flaszkę za lewarek, ale rozchmurzył się jak 
pani higienistka poszła z nim na spacer i potem, jak zgasło ogni-
sko, to starsi koledzy zaprowadzili nas nad jezioro i widzieliśmy 
jak pani higienistka z panem kaowcem kąpią się całkiem bez 
kąpielówek. Na drugi dzień to wszyscy mogliśmy się kąpać, bo 
panią higienistkę bolała głowa i nie sprawdzała kto ma powięk-
szone migdałki, a pan kaowiec to zapomniał gwizdnąć i kąpali-
śmy się chyba z dziesięć minut.

Wczoraj w nocy mieliśmy podchody do obozu dziewczynek, 
żeby ukraść im flagę. Trochę było mi głupio, bo Tatuś mówił, 
że kraść to wstyd, ale poszedłem, żeby inni się nie naśmiewali. 
śmiechu było co niemiara, bo zaraz po wyjściu z obozu grupa 
młodsza się zgubiła w lesie i do rana błąkaliśmy się po lesie, 
spadł deszcz i skończyły się baterie w latarce co to ją miał gruby 
Witek i dopiero jak się rozwidniło, to znalazł nas pan leśniczy  
i jak nas przyprowadził do obozu, to bardzo głośno krzyczał na 
pana kaowca, a pan kaowiec to nie miał humoru i taż krzyczał 
na pana leśniczego i potem nie było obiadu, bo pani kucharka, 
co to nam gotowała obiady, to jest żona pana leśniczego i po-
wiedziała, że ma taką pracę w dupie i żeby pan kaowiec sam 
sobie gotował jak mu się nie podoba i cały dzień byliśmy głodni, 
ale poszliśmy spać wcześniej po nieprzespanej nocy. Na drugi 
dzień to gotowała pani higienistka i pęczak był bardzo twardy, 
ale za to słony, a ryby to w ogóle nie było, tylko dżem. A fla-
gi tośmy nie ukradli, bo pani kaowiec z obozu dziewczyn, jak 
usłyszała hałasy to zadzwoniła na milicję i była straszna chryja 
i dlatego pan kaowiec taki zły był i jeszcze musiał jechać do mia-
steczka, żeby wytłumaczyć się z całej tej przygody.

Kochana Mamo, paczki mi nie przysyłaj, bo nie warto. Jak gruby 
Witek dostał paczkę, to starsi nawet papier, w który była zapa-
kowana mu ukradli, bo od kilku dni skończył się papier toaleto-
wy, także nie przysyłaj, najem się jak wrócę. Jak wrócę to się też 
porządnie umyję, bo pierwszego dnia zginął mi cały woreczek  
z pastą, mydłem i szczoteczką do zębów. Wracamy w poniedzia-
łek albo we wtorek, bo pan kierowca musi naprawić pasek klino-
wy, a pan kaowiec nie ma już żadnej flaszki na wymianę. To były 
super wakacje. Kocham was i do zobaczenia.

SZYMON KACZMAREK
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ZA DŁUGO PANOWIE  
BYLI GRZECZNI 

To tytuł najnowszego programu Kabaretu Moralnego Niepoko-
ju. Ciepły, błyskotliwy i inteligentny humor, którym grupa za-
wsze komentuje życie. Są rodzice, od których nie chce się wy-
prowadzić dorosłe dziecko. Córka, która sprawia kłopoty ojcu. 
Ojciec, który zadręcza córkę. Mąż, który próbuje wyegzekwo-
wać od żony małżeńskie obowiązki. Małżeństwo, które ciągle 
nawzajem się poprawia – i syn, który zastanawia się nad swoją 
płcią i nad tym, jak właściwie powinno się go nazywać. Cała ga-
leria postaci, która ma dosyć przypisanych przez konwenanse 
życiowych ról i która postanawia z nimi zerwać.

Szczecin, Teatr Letni, 21 sierpnia, g. 18

WOJNA WYRYSOWANA 
KREDKĄ

Wystawa rysunków dzieci z Ukrainy, dotkniętych traumą 

trwającej w ich kraju wojny. W pracach wyrażają nadzieję  

i wdzięczność za udzieloną pomoc, mówią o solidarności 

dwóch narodów, ale przede wszystkim wyrażają cierpienie, 

strach, niepewność i tęsknotę za rodzinnymi stronami oraz 

tymi, którzy pozostali, by walczyć o wolność. Ekspozycja przy-

nosi odpowiedzi na pytania, co czują mali bohaterowie, którzy 

w poszukiwaniu bezpieczeństwa – zanim znaleźli się na Pomo-

rzu Zachodnim – przebyli tysiące kilometrów. 

Szczecin, Zamek Ks. Pomorskich, do końca lipca br.
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ZAMKOWE  
NOCE FILMOWE 2022

Kino Zamek i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zapra-
szają na Zamkowe Noce Filmowe 2022. Podobnie, jak w po-
przednich latach charakteryzuje je mocny, interesujący reper-
tuar. W tym zaprezentowanych zostanie kilkanaście produkcji, 
prawdziwych filmowych rarytasów, które zgromadzone zosta-
ły w specjalnych blokach tematycznych. W lipcu będą to cykle: 
„Komedia z Klasą” i „Amerykańskie Kino Niezależne”, a w sierp-
niu: „Z dreszczem” i „Festiwalowe Przeboje”. Bezpłatne seanse 
potrwają do 1 września, a filmy będzie można oglądać w każdy 
wtorek i czwartek. 

Szczecin, Zamek Ks. Pomorskich, Dziedziniec Menniczy

WYMYŚLAJĄC MIASTA  
NA NOWO 

 Wystawa poświęcona Helenie Kurcyusz (1914–1999) – polskiej 
architektce, urbanistce, malarce, a także animatorce kultury  
w powojennym Szczecinie. Należała do nielicznego grona osób 
mających duży wpływ na urbanistyczny kształt miasta i wie-
lu innych miejscowości na Pomorzu Zachodnim, jednocześnie 
odegrała ogromną rolę kulturotwórczą, angażując się w życie 
kulturalne i artystyczne regionu, inicjując m. in. powstanie Klu-
bu „13 Muz”. W pamięci wielu szczecinian nadal stanowi ona 
jedną z wyjątkowych kobiet, które zapisały się nie tylko w hi-
storii lokalnej, lecz także ogólnopolskiej.

Szczecin, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8
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SZCZECIN RETRO

W Galerii przy Cerkwi w Szczecińskiej Filharmonii można oglą-
dać intrygującą wystawę fotograficzną pt. „SZCZECIN RETRO”. 
To seria zdjęć, autorstwa Pawła Nowaka – znanego szczeciń-
skiego architekta oraz projektant grafiki użytkowej, twórcy 
plakatów i obrazów na bazie własnych fotografii oraz grafik. 
Powstały one w latach 1978-79 podczas wędrówek z aparatem 
fotograficznym po mieście. Negatywy przeleżały w zapomnie-
niu ponad 40 lat i dopiero obecnie, dzięki technice cyfrowej 
“odzyskały” blask pokazując Szczecin, jakiego już dzisiaj w tym 
kształcie nie zobaczymy. 

Szczecin, Filharmonia, lipiec br.

PORTRET RZEKI  
GRANICZNEJ

Götz Lemberg albo Odra. Odra-Cuts. To fotograficzny zapis 
wędrówki wzdłuż środkowego i dolnego biegu Odry, od uj-
ścia Nysy Łużyckiej do Zalewu Szczecińskiego, stała się wy-
zwaniem artystycznym Götza Lemberga – urodzonego we 
Frankfurcie nad Menem, osiadłego w Berlinie artysty, twórcy 
instalacji świetlnych oraz fotografii, oryginalnych portretów 
także dwu innych rzek: Haweli i Szprewy. Prezentowany na 
wystawie portret krajobrazu rzeki granicznej jest spotkaniem  
z indywidualną wrażliwością twórcy, jego osobistym przeka-
zem poświęconym historii i pamięci, sformułowanym przy po-
mocy obrazów i artystycznych środków ekspresji. 

Szczecin, Muzeum Narodowe, ul. Wały Chrobrego 
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OTWARCIE TEATRU  
LETNIEGO

Pierwsza część wydarzeń towarzyszących otwarciu zmoder-
nizowanego amfiteatru. Rozpocznie się Szczecińskimi Dniami 
Otwartymi. W piątek wystąpią szczecińskiego zespoły oraz 
„Lorem Ipsum Show”, czyli koncert specjalny, który połączy 
artystów oraz style muzyczne np. hip-hop, synth-pop, r&b, 
dubstep, z bardziej klasycznymi. Przez scenę przewinie się prze-
szło czterdziestu artystów (od solistów po instrumentalistów). 
Dzień później część rodzinna i familijna, koncerty lokalnych 
artystów i widowisko muzyczne „Było tak już raz”, podczas 
którego szczecińscy artyści zaśpiewają największe przeboje 
patronki amfiteatru Heleny Majdaniec. Wstęp na wszystkie wy-
darzenia jest bezpłatny!

Szczecin, Park Kasprowicza, 29 i 30 lipca 

POWRÓT ROJKA

To pierwszy koncert Artura Rojka w Szczecinie od czerwca 
2021 roku. Znany i popularny kompozytor, autor tekstów, 
wokalista. Przez 20 lat frontman zespołu Myslovitz, z którym 
dowiódł, że można pogodzić ambitne granie inspirowane za-
chodnią alternatywą z formułą popowego przeboju. W 2014 r. 
ukazała się jego solowa płyta „Składam się z ciągłych powtó-
rzeń”. Wydawnictwo pokryło się dwukrotną platyną, a płyta 
otrzymała Fryderyka w kategorii Album Roku – Pop. W 2020 r. 
wydał album „Kundel”. W marcu 2022 r. pojawił się gościnnie  
w utworze Sanah „Tęsknię sobie” z płyty „Uczta”.

Szczecin, Łasztownia, 2 sierpnia



„Król Roger”, reż. Rafał Matusz 
Opera na Zamku w Szczecinie 

Nie zamierzam polemizować ani z wyborem „Króla Rogera” jako 
clue obchodów 65-lecia szczecińskiej opery. Nie zamierzam po-
lemizować z wartością dzieła Karola Szymanowskiego, słusznie 
uchodzącego za jedno z największych współczesnych muzycz-
nych arcydzieł. Polemizowałabym jednak z wagą tematów w li-
bretcie Jarosława Iwaszkiewicza – pragnąc przewagi wartości… 
świeckich. Polemizuję także z inscenizacyjnym pomysłem reży-
sera Rafała Matusza. 

O ile cenię w teatrze wszelką powściągliwość czy ascezę,  
to w tym przypadku przewrotnie pytam o sens pozbawienia 
spektaklu niemal wszystkiego co mogłoby go nie tylko uroz-
maić, lecz sprawić zrozumiałym i strawniejszym. Nie idzie tu 
o warstwę muzyczną, bo orkiestra Opery na Zamku i jej dyry-
gent – Jerzy Wołosiuk, przyzwyczaili już melomanów do swojej 
sprawności i rzetelności. Nie idzie tu o kolejne wykonawcze 
aspekty – muzyczne przygotowanie chóru, pracę baletu i wresz-
cie kreacje solistów – więcej niż poprawnie wykonujących po-
wierzone zadania (w rolach głównych Rafał Pawnuk jako Roger, 
Pavlo Tolstoy – Pasterz oraz Joanna Tylkowska-Drożdż – Rok-
sana). Zgubił się w tym wszystkich teatr. Główne postaci giną  
w kilkudziesięcioosobowym tłumie baletu i chóru – nie tylko do-
słownie, ale także muzycznie, bo taka przewaga liczebna musi 
wpłynąć na siłę brzmienia. Obawiam się, że winę ponosi tu tak-
że wielkość sceny. Ale na litość boską, nie tańczmy poloneza  
w kawalerce… Szczególnie, że zapanowanie nad taką liczbą osób 
jest arcytrudne i niestety nie udało się to reżyserowi. Nieporad-
ność gestów oraz brak konsekwencji scenicznego ruchu połą-
czonych sił chórów Opery, zespołu Teatru Pomorza Przedniego 
(Theater Vorpommern Greifswald) oraz młodych śpiewaków 
ze szczecińskich „Słowików” była porażająca. O ile wiedzieli  
„co śpiewają”, to zupełnie nie wiedzieli „co grają”, zacierając 
tym samym kolejne warstwy tematów i sensów. 

„Król Roger” jest utworem tyleż błyskotliwym co trudnym – 
muzycznie (bo to jednocześnie opera, oratorium i misterium) 
oraz literacko. Zaśpiewanie zapisanych w libretcie fraz stanowi 
dla solistów wielkie wyzwanie. Śpiewacy wyraźnie męczyli się, 
próbując sztucznie „przenosić” sylaby w kolejne muzyczne prze-
strzenie czyniąc tekst absolutnie nieczytelnym. Ratunkiem dla 
widzów było śledzenie napisów, dodam – to wszystko w polsko-
języcznej operze. Ta trudność w śpiewaniu przełożyła się także 

na aktorskie kreacje – płaskie i nieprawdziwe. Nie było tu emo-
cji przynależnych któremukolwiek z uniesień – czy to ekstazie 
miłosnej czy religijnej, o których mówią Iwaszkiewicz i Szyma-
nowski. W budowie kreacji nie pomogły skromne, zachowawcze 
kostiumy Zuzanny Kubicz. Nie rozumiem decyzji scenografa 
Mariusza Napierały, by to operowe arcydzieło praktycznie po-
zbawić dekoracji. Wyraziste zaznaczenie miejsc akcji – gotycka 
i antyczna świątynia czy królewski pałac – pozwoliły by na oży-
wienie tego ascetycznego widowiska. Zaproponowane współ-
czesne stalowe konstrukcje nie zuniwersalizowały przekazu,  
 wręcz zatarły znaczenie poszczególnych scen. Ciekawie (foto-
genicznie?) wypadła finałowa scena, ale nie potrafię odczytać 
intencji twórców w kwestii jej symbolicznego znaczenia. „Król 
Roger” w Operze na Zamku – prestiżowe 3/6. 

Kulturoznawca, animator i menedżer kultury, dziennikarz prasowy 
oraz telewizyjny, konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, związany także z Przeglądem Teatrów 
Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz świnoujskim Grechuta 
Festival. Założyciel i reżyser niezależnego Teatru Karton. 

DANIEL ŹRÓDLEWSKI

Recenzje teatralne
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KSIĘŻNA ZOFIA:  
WIELKA DAMA I DYPLOMATKA 

HISTORIA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY ZNA WIELE PRZYKŁADÓW KOBIET WYBITNYCH. NIEKTÓRE ŻYCIORYSY TYCH PAŃ  

DO DZIŚ ROZPALAJĄ WYOBRAŹNIĘ. WŚRÓD NICH BYŁY TAKŻE DAMY ZWIĄZANE Z KSIĄŻĘTAMI POMORSKIMI. WIELE TYCH 

KOBIET MIAŁO REALNY WPŁYW NA DAWNE CZASY. WARTO PRZY TYM PAMIĘTAĆ, ŻE GRYFICI WŁADALI POMORZEM PRZEZ 

PONAD 500 LAT! JEDNĄ Z CIEKAWSZYCH POSTACI Z KART LOKALNEJ PRZESZŁOŚCI JEST MATKA BOGUSŁAWA X WIELKIEGO,  

WYBITNEGO KSIĘCIA, KTÓRY BYŁ ŚCIŚLE ZWIĄZANY ZE SZCZECINEM. TO ONA, JAK PODAJĄ HISTORYCY, BYŁA W ŚREDNIOWIE-

CZU NAJBOGATSZĄ KOBIETĄ NA POMORZU.

KSIĘŻNA POMORSKA ZOFIA, WIZERUNEK Z EPOKI, WIKIPEDIA
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Oczytana księżniczka, poliglotka, niezależna dama, ale też 
postać z czarną legendą… Bogata piękność z krwi pomorskich 
Gryfitów i polskich Piastów. Księżna Zofia to osoba o wielu twa-
rzach. Fascynująca i do dziś skrywająca wiele tajemnic. Jaka 
była naprawdę? Warto poszukać odpowiedzi na to pytanie.

Pomorska księżniczka 
„Piękne, mądre, bogate… kobiety stojące za plecami władców 
często miały wpływ na losy Pomorza. Większość z nich nie 
pochodziła z ziemi pomorskiej, ponieważ zawierane małżeń-
stwa miały charakter polityczny, a kobiety często stawały się 
reprezentantami swoich rodów na dworze. Władcy z dynastii 
Gryfitów zawierali małżeństwa z córkami polskich władców 
oraz elektorów brandenburskich czy saksońskich. Związki, wy-
nikające z aktualnej sytuacji politycznej, nie zawsze były udane  
i szczęśliwe. Zdarzało się, że były również przyczynami trage-
dii”: napisała Monika Ogiewa-Sejnota w tekście „Sylwetki zna-
nych i mniej znanych kobiet, które odegrały dużą rolę w życiu 
dynastii Gryfitów”.
Jedną z najciekawszych pań na pomorskim dworze była z pew-
nością Zofia, córka Bogusława IX (księcia stargardzkiego i słup-
skiego) i Marii mazowieckiej (córki Aleksandry Olgierdówny, 
która była siostrą Władysława II Jagiełły i żoną księcia mazo-
wieckiego Siemowita IV). Miała w sobie krew Gryfitów, Piastów, 
a nawet litewskich Giedyminowiczów. Urodziła się około 1435 r., 
zmarła w 1497 roku. Otaczają ją legendy. Prawdziwy życiorys tej 
kobiety jest niezwykle barwny i ciekawy, a niestety mało znany. 
Szkoda, bo ta pomorska dama jest warta większego zaintereso-
wania.

Małżonka Gryfity
Młodość Zofii była bardzo niespokojna. Ojciec dziewczyny pro-
wadził wieloletnie spory z innymi. Umarł po chorobie, a jakiś 
czas później odeszła też matka księżniczki. „Osieroconą Zofią 
zaopiekował się zdetronizowany król Eryk I, który w 1449 roku 
osiadł w Darłowie po wygnaniu ze Skandynawii. Władający 
w Księstwie Słupskim Eryk I uczynił Zofię swoją dziedziczką”: 
można przeczytać w artykule Dagmary Grajczak „Księżna Zofia 
Pomorska”. Dziewczyna była córką jego kuzyna, a on zastępo-
wał jej ojca. Przez opiekuna była początkowo swatana królowi 
polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Ostatecznie została 
żoną Eryka II, księcia wołogoskiego, słupskiego i szczecińskiego. 
Ślub odbył się w Darłowie. Zofia miała około 16 lat, a Eryk – 26. 
Ceremonię opisali kronikarze. Podobno para wyróżniała się 
wybitną urodą. Ich małżeństwo było też jedynym w historii dy-
nastii związkiem dwojga Gryfitów! Mieli kilkanaścioro dzieci. 
Najbardziej znany jest z nich wspominany już książę pomorski 
Bogusław X, który za mądrą i dojrzałą politykę zyskał przydo-
mek „Wielki”. Zofia zasłynęła jednak nie tylko tym, że była mat-
ką wybitnego władcy.

Wyróżniała się. Była to kobieta bardzo pewna sobie. Domagała 
się uczestnictwa w rządach. Kronikarze pisali, że była urodziwa, 
roztropna i miała dar pięknej mowy. Zachowywała się z klasą. 
Poza tym, była ulubienicą dawnego opiekuna, króla korsarzy  
i władcy trzech państw skandynawskich, nazywanego „ostat-
nim wikingiem Bałtyku”, czyli wspominanego wcześniej Eryka 
I Pomorskiego (więcej pisaliśmy o nim w artykule „Piraci znad 
Bałtyku” w 2019 r. – przyp. red.). To jej, swojej krewnej, przekazał 
własny skarb. Pomorzanka odziedziczyła po nim ogromny ma-
jątek!
Początkowo, po ślubie, mieszkała z mężem na zamku na wyspie 
Wolin, gdzie Eryk II urządził sobie siedzibę książęcą. W pierw-
szych latach dogadywała się z mężem, z czasem jednak mię-
dzy nimi zrodził się konflikt. Eryk II był przewrotnym władcą  
i człowiekiem o trudnym charakterze. Zofia też miała silną oso-
bowość. Poza tym, dzięki dawnemu opiekunowi, miała finanso-
wą przewagę nad mężem. Eryk II z trudem rządził swoim księ-

stwem, wielokrotnie zmieniał też strony polityczne, co bardzo 
irytowało Zofię. Kryzys małżeński trwał latami. Utrzymywali 
jednak ze sobą kontakty dla dobra dzieci. Zofia godziła się też 
na uczestnictwo w polityce męża ze względu na swoje pociechy.

Utalentowana dyplomatka
Eryk II podczas wojny trzynastoletniej opowiedział się po stro-
nie krzyżackiej, oczekując korzyści politycznych, to z kolei bar-
dzo nie spodobało się Kazimierzowi Jagiellończykowi. Król Pol-
ski najechał ziemię Gryfity. Wówczas pomorski władca ubłagał 
żonę, by udała się z poselstwem do obozu Jagiellończyka. Zofia 
i Kazimierz mieli wspólną babkę, łączyły ich więzy rodzinne. Po-
morska księżna pięknie mówiła także po polsku, bo tej mowy na-
uczyła ją matka. Dzięki swojej dyplomacji i urokowi wyjednała 
dla męża królewskie przebaczenie. Jej piękną mowę zapisali na-
wet kronikarze! Pomorska dama tak też spodobała się polskie-
mu władcy, że nie tylko przebaczył jej mężowi, ale i podobno 
pożałował, że sam się z nią nie ożenił. 
Mimo, że Zofia pomogła małżonkowi, ich relacja nie uległa po-
prawie. Niedługo później znów została wysłana z poselstwem 
do króla polskiego. Eryk II był wtedy w konflikcie z elektorem 
brandenburskim. Zofia poprosiła o pomoc dla męża. Jagielloń-
czyk zainterweniował. Polacy uczestniczyli w rozwiązaniu kon-
fliktu. Pomyślne zakończenie i tej sprawy także nie wpłynęło 
pozytywnie na związek Gryfitów. Relacje pary z roku na rok się 
pogarszały. Wreszcie doszło do separacji. Kronikarze wspomi-
nają, że czarę goryczy przelało to, iż Zofia odmówiła wydania 
mężowi skarbu po Eryku I.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMOR-
SKICH W DARŁOWIE, DZIE-

DZINIEC, WIKIPEDIA



Niezależna kobieta
Księżna miała w końcu dość swojego małżonka. Zabrała dzieci 
i przeniosła się do Darłowa. Tam z dala od męża rządziła przy 
pomocy marszałka dworu. Nie wycofała się z życia publicznego. 
W czasie wojny z Brandenburgią oddała na przechowanie część 
swoich klejnotów zakonowi w Słupsku. Prosiła o modlitwę za 
siebie i męża. Kilkakrotnie jako pomorski ambasador, spotyka-
ła się w tym czasie także z Kazimierzem Jagiellończykiem. Król 
całe życie był podobno pod jej urokiem, z czego Zofia nieraz ko-
rzystała.

Nie wszystkim podobały się jej poczynania. Mówiono, że mię-

dzy nią a mężem jest ogromna niechęć, która przeszła też na 
dzieci. Przypisywano jej później doprowadzenie do śmierci mał-
żonka. Zarzucano otrucie dzieci. Faktycznie jednak Eryk II padł 
ofiarę epidemii, podobnie trzej synowie pary zmarli przez zara-
zę panującą na Pomorzu. Wokół związku Gryfitów narosło wiele 
nieprawdziwych informacji. Historycy mówią, że nie było w tej 
rodzinie nienawiści, o czym świadczy korespondencja między 
małżonkami.

Zofia była mądrą kobietą, dbała o dobre relacje z innymi. Zapo-
biegała o zabezpieczenie przyszłości swojego syna, Bogusława 
X. Przedstawiła go królowi Polski, który podobno młodzieńca 

ERYK II, MĄŻ ZOFII, WIZERU-
NEK Z EPOKI, WIKIPEDIA
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obdarował cennymi darami i pasował na rycerza. „Zofia prowa-
dziła propolską politykę, do śmierci przyjaźniła się z Kazimie-
rzem Jagiellończykiem. W roku 1491 doprowadziła do małżeń-
stwa swego syna Bogusława X z córką króla – Anną”: można 
przeczytać w tekście „Mieszkańcy zamku” na stronie zamek.
darlowo.pl.

Syn cenił zdanie matki i omawiał z nią polityczne posunięcia. 
Dumna, ambitna Zofia próbowała jednak narzucać Bogusławo-
wi swą wolę. W końcu popadła w konflikt z synem, który prze-
jął władzę po Eryku II. Przedmiotem sporu był majątek księżnej  
i prawdopodobnie walka o władzę. Doprowadziło to do wielu 
nieporozumień między matką a synem. Konflikt trwał latami.

Przez pewien czas księżna mieszkała w Słupsku i Malborku. 
Podczas sporu z synem trafiła też do Gdańska. Szukała pomocy 
u polskiego króla i znów ją otrzymała. W mieście nad Motławą 
Zofia dzięki niemu wynajęła duże mieszkanie. Cieszyła się też 
życzliwością tamtejszego burmistrza. Król Kazimierz intereso-
wał się jej sprawami i działał na rzecz porozumienia matki z sy-
nem. W końcu doszło do rozwiązania konfliktu. Spór zakończył 
się sukcesem Zofii. Dostała Słupsk. Tam też zmarła w 1497 roku.
Zofia została pochowana w klasztorze dominikanów. Przygoto-
waniami do pogrzebu zajęła się jej synowa – Anna Jagiellonka. 
Bogusław X w tym czasie przebywał w podróży do Ziemi Świę-
tej. Zorganizował mszę za duszę zmarłej i ucztę. Wsparcie finan-
sowe otrzymane po matce pozwoliło mu kontynuować dalszą 
podróż. 

Biała dama zamku darłowskiego
Przez wieki wokół Zofii narosło mnóstwo krzywdzących legend. 
Mówiono, że doprowadziła do tragicznej śmierci męża Eryka II, 
Bogusław X cudem uniknął otrucia z jej rąk, a ona romansowała 
z marszałkiem dworu oraz królem polskim… Dziś uważa się, że 

to wszystko szkodliwe i nieuzasadnione opowieści. Jak zazna-
cza Dagmara Grajczak w tekście „Księżna Zofia Pomorska”,  
to wytwory fantazji, tradycji ludowej przypisywały jej wszelkie 
zło w rodzinie Gryfitów. Współcześni historycy od lat starają się 
walczyć z negatywnym wizerunkiem matki Bogusława X.

Zofia powinna być zapamiętana jako niezależna, piękna i mądra 
księżna. Była wspaniałą dyplomatką oraz pewną siebie, dumną 
kobietą. Zawsze działała też na rzecz porozumienia polsko-po-
morskiego. Historycy zwracają również np. uwagę na to, że Zo-
fia miała swój własny pokój sztuki i kolekcjonowała dzieła ar-
tystów. Poza tym, była bibliofilką. – Miała bogaty zbiór ksiąg. 
Znała kilka języków. Na pewno miała zdolność pięknej mowy, 
gdyż jej mąż wysyłał ją na dwór Kazimierza Jagiellończyka,  
by go broniła w wielu sprawach przed władcą. Polski król nazy-
wał ją najukochańszą kuzynką – mówił Karol Matusiak w tekście 
„Jak balowali Gryfici?” (listopad 2019 – przyp. red.).

Księżna znalazła się też w lokalnych opowieściach z dreszczy-
kiem, ale jako dobra, opiekuńcza zjawa. „Jak głosi legenda,  
do dziś duch pięknej Zofii odwiedza jej ulubioną siedzibę – dar-
łowski zamek. Biała postać księżnej wyłania się ze ścian, stą-
pając w lekkich pantofelkach. Chociaż jest zjawą, każdy może 
ją rozpoznać. Ubrana jest w długą, falistą suknię ozdobioną 
bursztynowym naszyjnikiem. W ręku trzyma lichtarz. Płonącą 
świecą daje znać, że jest i czuwa nad darłowską krainą”: można 
przeczytać na stronie internetowej zamekdarlowo.pl. Taka bia-
ła dama to prawdziwy skarb! 

autor: Karolina Wysocka / źródła: D. Grajczak, „Księżna Zofia 
Pomorska”, „Informator Oświatowy”, 3/2011, odn.slupsk.pl; 
„Zamkowe Propozycje Kulturalne”, 12/2017, zamek.szczecin.pl; 
„Mieszkańcy zamku”, zamek.darlowo.pl; wikipedia.org, zdjęcia: 
Wikipedia

BOGUSŁAW X WIELKI, SYN ZOFII, WIZERUNEK Z EPOKI, 
WIKIPEDIA

RODZICE ZOFII, MARIA MAZOWIECKA I BOGUSŁAW IX, 
OBRAZ Z XVI W., WIKIPEDIA
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Gotowe mieszkania nad jeziorem Dąbie 
FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

Przedstawiciele władz miasta, biznesu oraz honorowi konsule gościli na początku czerwca na uroczystym zakończeniu budowy pierw-
szego etapu inwestycji Victoria Apartments od dewelopera PCG. W trakcie spotkania mieli okazję zwiedzić osiedle ulokowane przy  
ul. Przestrzennej 9H: wejść i odpocząć na tarasie z widokiem na marinę, a także odwiedzić mieszkanie pokazowe i poznać efekt wykoń-
czenia apartamentu pod klucz, jaki proponuje deweloper. 

ZAPROSZENI GOŚCIE 

BALTIC NEOPOLIS QUARTET

ARKADIUSZ ROGOWSKI, WOJCIECH 
NOWICKI, DANIEL WACINKIEWICZ,  
PIOTR BARAN

SEBASTIAN TRACZ, ANNA 
DOMINICZAK, ANDRZEJ TRACZ
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Epigenetycy w akcji Perły Biznesu 2021
FOTO: ALICJA USZYŃSKA FOTO: ŚWIAT BIZNESU

W Szczecinie odbyła się konferencja – Clinical Epigenetics Interna-
tional Conference. Wzięło w niej udział wielu najważniejszych na-
ukowców – epigenetyków z całego świata, od Australii przez USA 
do Europy.  To było kluczowe spotkanie zwłaszcza dla młodych 
badaczy, którzy mogli poznać międzynarodowe, naukowe sławy 
epigenetyczne, zobaczyć nad czym oni pracują, mogli dyskutować  
z nimi o swoich planach naukowych. Organizatorem konferen-
cji był dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz, profesor Uniwersytetu  
w Aarhus (Dania) i Kierownik Samodzielnej Pracowni Epigenetyki 
Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  ds

Na początku czerwca w hotelu Novotel Szczecin Centrum po raz 
18. odbyła się gala jednej z najpopularniejszych nagród gospodar-
czych na Pomorzu Zachodnim – Pereł Biznesu. Przyznaje ją kapi-
tuła składająca się z zachodniopomorskich naukowców i dzien-
nikarzy. Ogranizatorem konkursu jest redakcja Świata Biznesu 
– magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego. W kategorii 
Wydarzenie Gospodarcze Nagrodą Główna wyróżniono wkład 
obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy regionu. W kategorii 
Osobowość Biznesu nagrodę otrzymał Marcin Hołub – prezes fir-
my mPower w Szczecinie. W czasie gali wręczone została również 
Gwiazda Świata Biznesu 2021. Statuetka trafiła do Andrzeja Wyga-
nowskiego, burmistrz miasta i gminy Stepnica. ds

JAN BINKOWSKI, TOMASZ WOJDACZ, 
WENPING LIU, ZONGZONG LIU JACEK PIECHOTA, HENRYK KOŁODZIEJ 

I PROF. JULIUSZ ENEGELHARDT

STEPHAN BECK, MONIKA E HEGI, LUCIA ALTUCCI, SIMON HEALTH
MAŁGORZATA FIEDUCIK, KAROLINA WOŁOWSKA  
I KONRAD KIJAK

WIM VANDEN BERGHE, TOMASZ 
WOJDACZ, JAN LUBIŃSKI MARCIN HOŁUB I DANUTA ZAWADZKA

DANUTA STEFANKO, JAN BINKOWSKI, PATRYCJA 
PRZYBYŁOWICZ ANDRZEJ WYGANOWSKI I MARIOLA KWIRYNG

CARMEN JERONIMO, PAOLA 
ARIMONDO, MARIANNE ROTS 
A. GANESAN

MACIEJ MADEJA I ALEKSANDRA 
MADEJA ORAZ MICHAŁ 
ABKOWICZ

RENATA JURKOWSKA, 
RICCARDO MARIONI, ADELE 
MURRELL

WŁODZIMIERZ ABKOWICZ, 
PROF. MIROSŁAWA EL FRAY  
I ZBIGNIEW BOGUCKI
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Kraków w Art Galle Zamalowany weekend
FOTO: ALICJA USZYŃSKA FOTO: ALICJA USZYŃSKA

W Galerii Sztuki Współczesnej ArtGalle odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy „Kolekcje”, miedziorytów wybitnego krakow-
skiego artysty – profesora Krzysztofa Skórczewskiego. Zaprezen-
towane zostały na niej grafiki stworzone na przestrzeni niemalże 
30 lat, w tym także najnowsze, wcześniej nigdzie nie prezento-
wane. Była to już trzecia, zorganizowana przez właścicielkę ga-
lerii, Jolantę Szczepańską-Andrzejewską, wystawa tego artysty  
w Szczecinie.  ad

Jednym z czerwcowych weekendów miastem zawładnęła sztuka, 
ta prawdziwa młoda, wywodząca się z murów Akademii Sztuki,  
ale nie tylko. W wielu miejscach Szczecina można było poobcować 
z malarstwem w jego różnych odsłonach: od malarstwa współ-
czesnego do wszechobecnych murali. Hunting For Painting swoją 
oficjalną inaugurację miało w Ogrodach Śródmieście, od zbiorowej 
wystawy, m.in. pod kuratelą inicjatorki artweekendu, malarki i wy-
kładowczyni w Akademii Sztuki – Katarzyny Szeszyckiej. ad

OKSANA ZADYBCHUK, MARCIN 
CHRUŚLIŃSKI, ANDRZEJ WITCZAK, LUCYNA 
ŻELAZNY, ŁUKASZ ŚLIWIŃSKI, ADA KUSIAK, 
JOLANTA SZCZEPAŃSKA-ANDRZEJEWSKA

JOLANTA SZCZEPAŃSKA-
ANDRZEJEWSKA I MICHAŁ DĘBOWSKI, 
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

MIROSŁAW I EWA LINKE, JOLANTA 
SZCZEPAŃSKA-ANDRZEJEWSKA

OLGA ADAMSKA, AKTORKA TEATRU 
POLSKIEGO W SZCZECINIE, 
KATARZYNA OPIEKULSKA-SOZAŃSKA 

RADEK ROMANOWSKI, BARTEK OTOCKI, BARTOSZ WÓJCICKI, ANNA PAUK, 
PIOTR PAUK, HANNA PIETRZAK, KATARZYNA SZESZYCKA (NA DOLE)

MICHAŁ ŁOZIŃSKI I PRZEMYSŁAW KAZANIECKI

RENATA RAMOLA I KACPER ZIELIŃSKI

LIDIA SAPIŃSKA Z MAMĄ,  
ALEKSANDRA STANKIEWICZ

MAŁGORZATA NAROŻNA ZUZANNA ZIELIŃSKA
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Kulinarna architektura 
FOTO: ALICJA USZYŃSKA

AGD Prestige odwiedził jeden z najbardziej popularnych polskich 
architektów Krzysztof Miruć, dyrektor kreatywny magazynu 
Cztery Kąty a także gwiazda programu telewizyjnego „Zgłoś re-
mont”. Gość wspólnie z innymi uczestnikami imprezy wziął udział 
w kulinarnym show, które poprowadził kucharz i dziennikarz Ro-
bert Bochenko. Wydarzenie było połączone z Dniem Otwartym 
salonu, które reprezentowały dwie marki: Bosch i Siemens. ad

MIROSŁAW TUŻNIK, KRZYSZTOF MIRUĆ, ROBERT BOCHENKO

MIROSŁAW TUŻNIK, BARTOSZ KALIN, ŁUKASZ WOŹNY

IZABELLA SZYMBORSKA, MAGDALENA BIAŁEK

RADOSŁAW ŻURAWSKI, KRZYSZTOF MIRUĆ, 
JACEK WARELIS

MARCIN JANUCIK, KRZYSZTOF MIRUĆ, 
KRZYSZTOF CYWIŃSKI

Razem lepiej i smaczniej
FOTO: ALICJA USZYŃSKA

Na parterze biurowca Aloha, podwoje dla smakoszy zdrowej kuch-
ni otworzyło bistro Razem. To miejsce, prowadzone przez trzy 
przez przyjaciółki, skierowane jest do wielbicieli niebanalnych sma-
ków i świeżych produktów, w którym można zjeść śniadanie, lunch 
i obiad.  Zresztą goście bistra którzy pojawią się na otwarciu, mieli 
okazję spróbować, m.in. bułeczek bao i raw foodowych chlebków 
z różnego rodzaju pastami. Te zdrowe przekąski popijali frosecco, 
przy kojących dźwiękach szefostwa Baltic Neopolis Orchestra – 
Emilii Goch –Salvador i jej męża Emanuela. ad

JOANNA GRYCKIEWICZ, URSZULA BIELAWSKA, 
MAGDALENA LISOWSKA

KATARZYNA KRAKOWIAK, ANNA BALAZS, 
MAGDALENA LISOWSKA

KAROLINA I TOMASZ RAJEWSCY, MARIA 
MACIEJEWSKA, AGNIESZKA BINKOWSKA, 
MAŁGORZATA ANDRUSZCZAK, ALINA KĘPA

MARINA POREDA, NATALIA PUKIN, JOANNA BUDNICKA, 
SZYMON KREFT, MARCIN BUDNICKI

EMILIA GOCH-SALVADOR
ALEKSANDRA CZERNIAWSKA- 
PIECHOTA I PRZEMYSŁAW 
PIECHOTA

K
R

O
N

IK
I

102 



  

Hucznie i do ranaUrodziny SKT
FOTO: DAGNA DRĄŻKOWSKA-MAJCHROWICZFOTO: DMATERIAŁY PRASOWE

Z okazji 3 urodzin Oceanarium Międzyzdroje przyjaciele i stali go-
ście tamtejszej restauracji bawili się całą noc. Wieczór umiliły po-
kazy tańca i sztucznych ogni. Uroczystość poprowadził niezrówna-
ny Michał Janicki, który bawił wszystkich swoimi anegdotami. Było 
wesoło, hucznie i pysznie. kt

To może niewiarygodne, ale Szczeciński Klub Tenisowy działa od 
1946 roku. Z okazji 75 rocznicy powstania na kortach przy alei 
Wojska Polskiego 127 odbył się specjalny festyn dla mieszkańców 
Szczecina oraz uroczysty bankiet dla byłych i aktualnych członków 
klubu. Nie zabrakło także sympatyków SKT i kibiców tenisa, który 
w Szczecinie jest bardzo popularny a po ostatnich wynikach m.in. 
Igi Świątek będzie cieszył się na pewno jeszcze większym zainte-
resowaniem. Drzwi SKT są więc otwarte na młode talenty.  Nowe 
hasło klubu brzmi: „W SKT czeka Cię kariera na miarę Rogera Fe-
derera”.

GOŚCIE BAWILI SIĘ DO RANA

KONRAD KIJAK, MARCIN LEWANDOWSKI, ANIA BARANEK, KAROLINA 
WAŁOWSKA, AGNIESZKA FRĄCZEKJAROSŁAW MARENDZIAK

MICHAŁ JANICKI W TOWARZYSTWIE FORMACJI ASHAKI DANCE  
Z GDAŃSKA

SIERGIEJ SOBOLEW, PIOTR KRZYSTEK, ANDRZEJ CZYŻ

OD LEWEJ: WŁAŚCICIELE OCEANARIUM JAGODA I MAREK STĘPIEŃ, 
KATARZYNA MARZEC Z CÓRKĄ JULIĄ

JANUSZ KORŻENIEWICZ, MAREK MIKOŁAJCZYK,  
MICHAŁ SZELĄGOWSKI

KATARZYNA I WOJCIECH ADAMUS,  
NA PIERWSZYM PLANIE: ANNA SZULC

BARBARA I ZBIGNIEW PASZKOWSCY, 
DONATA JUSZCZAK, BOŻENA  
I MARIAN GÓRSCY, ILONA 
STAŃCZYK, IBRAHIMS HAFIZOVS

KRZYSZTOF BOBALA I AGNIESZKA 
NYKIEL-BOBALA

MAŁGORZATA FIEDUCIK, BEATA 
PLUTA, JUSTYNA KORYTKOWSKA

ANNA SZULC, JAGODA I MAREK 
STĘPIEŃ, KRYSTYNA CUMANIS, 
JOANNA KLAUSEN Z SYNEM 
TOMASZEMMARCIN MATKOWSKI

MARCIN LEWANDOWSKI, 
PAULA MEEVA, MARIUSZ 
ŁUSZCZEWSKI
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Adamska czaruje Silna marka w dobrych rękach
FOTO: KAROLINA TARNAWSKA FOTO: ALICJA USZYŃSKA

Dwa klimatyczne koncerty wśród zieleni patio szczecińskiego Po-
sejdona wyśpiewała Adamska Va Banque z towarzyszeniem Baltic 
Neopolis Orchestra. Jubileuszowe spotkanie Olgi Adamskiej, ak-
torki Teatru Polskiego rozpoczęło Music West Fest. Na koncerty 
złożyły się wybrane przez artystkę, mające dla niej bardzo osobi-
ste znaczenie, utwory. Swobodny żart i świetne aranżacje zdomi-
nowały czerwcowe spotkania. Olga Adamska jak zawsze oczaro-
wała publiczność. ad

„Silna marka w niepewnych czasach” pod taką nazwą odbyło się 
w Courtyard by Marriott Szczecin City oraz Zielonym Patio spo-
tkanie marek reprezentujących branżę budowlaną oraz medycy-
nę komercyjną, przygotowane przez Fundację Kreator Wiedzy  
i Mediconsult. Pojęcie „silnej marki” przedstawił Łukasz Murawski, 
psycholog społeczny związany z brandingiem. Po prelekcji goście 
spotkania degustowali wina Fine Wine oraz raczyli się przysmaka-
mi przygotowanymi przez bistro Zielone Patio. ad

OLGA ADAMSKA I RADEK WOŚKO PAULINA WOJTYCZKA, PIOTR 
PORZYCKI, PRZEMYSŁAW CZYŻYK

SYLWIA MAJDAN, RYSZARD SIWIEC I MAGDA OLEJNIK MACIEJ PIRCZEWSKI I NINA MANDUK-CZYŻYK

OLGA ADAMSKA I ADAM „ŁONA” ZIELIŃSKI ANGELIKA SAWICKA I KRZYSZTOF 
PRZYBYSZEWSKI 

HENRYK KOŁODZIEJ Z MAŁŻONKĄ  
I BOGUMIŁ ROGOWSKI Z MAŁŻONKĄ

DONATA I WALDEMAR 
JUSZCZAK

AGATA PLEŚNIAROWICZ  
I ELŻBIETA FORTAC 

ŁUKASZ MURAWSKI 

SYLWIA FABIAŃCZYK-MAKUCH  
Z MĘŻEM I OLGA ADAMSKA

MARLENA SZCZECIŃSKA  
I MIROSŁAW LINKE

PATRYCJA I SEBASTIAN 
KWIATKOWSCY 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE  
DO NASZEGO GABINETU



GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 
28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet  al. Wojska 
Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. 
Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Este-
tyczna ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu  
ul. Ostrawicka 18
Forte Vite ul. Europejska 35/LU3
Fizjopomoc ul. Witkiewicza 61
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców 
Wielkopolskich 79
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
GDG Aesthetics Club Jagiellońska 81/1
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny  
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz  
ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński 
ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
Reha Team ul. Elżbiety 3, Mierzyn
ST Medical Clinic ul. Kwiatkowskiego 1/26
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 
25/10
Stomatologia Mikroskopowa  
ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Synergia Centrum Psychoterapii & Coachin-
gu ul. Emilii Plater 7c/16
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103

HOTELE
Courtyard by Marriott Brama Portowa 2
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75 
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50 
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotel Grand Focus ul. 3 Maja 22
Hotel Focus ul. Małopolska 23
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13 
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10 
Moxy Szczecin City Brama Portowa 2
Willa Flora ul. Wielkopolska 18

KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka 
ul. Kr. Korony Polskiej 3
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci  
i radcowie  ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka  
ul. Felczaka 11 
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka  
ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka 
ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwo-
kacka ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka 
ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka 
ul. Odzieżowa 5  

Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria 
adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancela-
ria notarialna al. Jana Pawła II 17 
Kancelaria Notarialna Małgorzata Posyniak 
ul. Józefa Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński  
ul. Narutowicza 11/14
Kancelaria Radców Prawnych Brzeziński, 
Gregorczyk ul. Swarożyca 15A/3
Kancelarie Adwokackie Łyczywek  
ul. Krzywoustego 3
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów 
i radców al. Niepodległości 17 
Zbroja Adwokaci ul. Bogusława X 9/4
WGO Legal Wiszniewski, Gajlewicz, Oryl - 
radcowie prawni ul. Felczaka 16/1

KAWIARNIE
Artetamina  ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa  GK Kaskada
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe  ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe  ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fanaberia Deptak Bogusława 
Fit Cake ul. Śląska 5/1
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywo-
ustego 15/U3
Vanilla Cafe&Restaurant  
al. Wyzwolenia (Galaxy)
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Galaxy

MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki 
Ustowo 56 
BMW i Motorrad Ustowo 55 
BMW i MINI Hangarowa 17
Cichy–Zasada Audi, VW, Seat, Cupra 
Południowa 6
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B 
Harley Davidson ul. Gdańska  22A 
Honda ul. Białowieska 2  
HTL ul. Lubieszyńska 20 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Land Rover / Jaguar Ustowo 58
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88 
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D 
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A 
Skoda City Store Brama Portowa 1 - 
Posejdon
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B 

NIERUCHOMOŚCI
Assethome al. Papieża Jana Pawła II 11 (II p.)
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Krawczyk Nieruchomości ul. Jagiellońska 
22/2
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczew-
skiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
PCG Deweloper ul. Panieńska 17
Siemaszko al. Powstańców  
Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4
Turant & Wspólnicy ul. Mała Odrzańska 21/1
TLS ul. Langiewicza 28A
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7

RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bollywood ul. Panieńska 20 
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar  
ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
De Novo ul. Wojciecha 11/1
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Forno Nero Plac Brama Portowa 1
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem  
pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego  67
Lastadia ul. Zbożowa 4R
La Rotonda ul. Południowa 18/20
La Rocca ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta  
ul. Wielka Odrzańska 18U
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porto Grande  Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Rosso Fuoco, ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Tutto Bene Bulwar Piastowski 1
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  al. Jana Pawła II 42 
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
Zielone Patio pl. Brama Portowa 1

SKLEPY
5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arcadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska  
Polskiego 45/2 

Atrium Molo  ul. Mieszka I 73 
Batlamp ul. Milczańska 30A
Batna ul. Targ Rybny 4/2
Bella Moda ul. Bogusława  13/1  
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Kaszubska 58  
Desigual, CH Galaxy – parter
Eichholtz by CLUE Al. Papieża Jana Pawła 
II 46/U1
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Icon ul. Jagiełły 6/5
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Kosmetologia Monika Turowska  
ul. Duńska 38
MaxMara ul. Bogusława 43/1 
MOOI ul. Bogusława 43 
Moda Club Al. Wyzwolenia 1
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)  
ul. Rayskiego 23/11
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Wineland al. Wojska Polskiego 70

SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center  
ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness  (Netto  Arena) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
My Way Fitness ul. Sarnia 8
Polmotor Arena Wojska Polskiego 127
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46 
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska 
Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Nie-
łacna ul. Wielkopolska 32
Atelier Piękna ul. Mazurska 21
Akademia Fryzjerska Gawęcki  Al. Wojska 
Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 
40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. 
Felczaka 20 
Ella ul. Kaszubska  17/2 
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Esthetic Concept ul. Jagiellońska 16A/LU2
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej  
Jadwigi 12/1
Gabi Beauty u. Cisowa 45
GDG Aesthetic Club ul. Jagiellońska 81/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego  37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte  
Cassino 1/14
Klinika Beauty ul. Kołłątaja 31

L.A. Beauty, Brama Portowa 1
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
La Rocca, al. Wojska Polskiego 9
Luxmedica ul. Welecka 1A
Medestetic ul. Okulickiego 46
Manufaktura Wzroku ul. Monte Cassino 40
MOI Instytut Kobiecego Piękna ul. Wielka 
Odrzańska 28a
Modern Design Piotr Kmiecik  
ul. Jagiellońska 93
Natural Skin Clinic ul. Krasińskiego 10/5
Normobaria AX Med. ul. Modra 69
Od stóp do głów ul. Batalionów  
Chłopskich 39a
Olimedica ul. Krzywoustego 9-10 (CH Kupiec)
OKO-MED. Al. Powstańców  
Wielkopolskich 26/LU4
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Orient Massage u. Janosika 17
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka  7/10 
Royal Thai Massage ul. Sienna 4 
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka  
Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E 
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk  
ul. Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz  ul. Św. Wojciecha 1/9
Verabella ul. Jagiellońska 23
Well Spring Tai massage   
ul. Kaszubska  13/4A  
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16

INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
ArtGalle ul. Śląska 53
Animal Eden ul. Warzymice 105B
Centrum Informacji Turystycznej   
Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1
Do Better ul. Łubinowa 75
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Fabryka Energii ul Łukasińskiego 110
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu  
ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska 
Polskiego
Pracownia Dobrostanu al. Jana  
Pawła II 28/7A
Przedszkole Niepubliczne Nutka (Baltic 
Business Park)
Radio Super FM pl. Rodła 8
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) 
ul. Wendy 14 
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium 
Balticum ul. Mieszka I 61C
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny  
ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

LISTA DRYSTRYBUCJI



AutoryzowAny sAlon lAnd rover I JAGuAr w szczecInIe  

Bońkowscy BrItIsh Auto  

ustowo 58, 70-001 szczecIn 

+48 91 852 34 00   |  sAlon@BrItIsh-Auto.pl 

www.BrItIsh-Auto.JAGuAr.pl/contAct-us 

         / JlrBonkowscy 

zAprAszAmy do nAszeGo sAlonu I serwIsu



Jedno z najbardziej zaawansowanych

technologicznie  centrów medycznych w Polsce.

 AMC Art Medical Center

ul. Langiewicza 28/U1,  70-263 Szczecin

 tel. +48 91 820 20 20

www.artmedicalcenter.eu


